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 المقدمة
ػػ ٍِ َى لـً م كاٍّ ِػػػىًف اّػػـرًَ لفى مًبٍسػػـً اّهٌػػًل اّـرٍَ ًِ لـً م دي ّهٌػػًل رىبا اٍّاىػػِّى ِػػػًف اّػػـرًَ اّـرٍَ

ػػػًهؾً  ػػدو رىسيػػكًؿ ان م كنػػِ ىـً اّـ بلػػلف م  ِى ِـ َى ِي هىػػ   ػػلةي كاّـسػػلـي حى ُـ لىػػٍكـً اّػػدالًف م كاّ
ًاػػػلف م ِػػػف اي ُػػػًِر كاِّبػػػِ،رلف م كاّػػػذلف ا باػػػك ـ  ِى ػػػًَِبًل ٍِ، ٍُ هىػػػ  هًّػػػًل ِك كحى

 بإَسِفو إّ  لكـً اّدالف 
كباػػد م ذبػػذا ي ػػِبو   دركس إسػػلِلن م   يػػِف ِكايػػل  ِن ػػِرة  م  

ا ِت م ك،دتي ِـ ل ِف اِّفلد ،دنا ِف لطه  حهلبِ اّقػِرئ اِّسػهـ ِك ؛ ّلػزداد هِك
ل نذ ِ زاده ذولقل نِ بإسلِل  ف ؛ ّك يػك  كحلن ِف ،اهبـ ان  َت رحل ل  ؛ ّك

 سلَل لردُّ ببِ يلد اّيِئدلف .
بَِ ل م ِف اِّسػػهِلف م ِكسػػ ّل سػػ ِِسػػ ؿ ان م ،ػػـؿ  ػػ  ل م ِف ل فػػ  ببػػ

ِ ّك،بل اّيرلـ م اّهبــ هِلف . و حِلن ل قـبهبِ ِ ا  ُن  نِّ
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 الدرس األول 
 (ِإنَّ َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنوُ )

م كاَِّػػػػد نم كاُّػػػػلة كاّسػػػػلـ حهػػػػ  رسػػػػكؿ ان كحهػػػػ  هّػػػػل  بسػػػػـ ان
ف كااله. َبل ِك  ُك

هِِؤ لف لـك لقـك اَّسِب.  كاّدم ّك  رب ِ اغفر ّو ّك
 فر ّ ِ ذ كب ِ كق ِ حذاب اّ ِر.غ  ِ هِ ِ ذِرب ِ إ
سراذ ِ ذو ِِر ِ كثبت ِقداِ ِ كا ُر ِ حهػ  اّقػكـ رب ِ ا غفر ّ ِ ذ كب ِ كا 
 اّيِذرلف.
يػػػِف  ػػػزكؿ اّقػػػرهف ذلػػػل  م ذفػػػو ّلهػػػن اّقػػػدر  ػػػزؿ  ِػػػف بريػػػِت  ػػػبر ِر

م ثػػـ ِنػػػذ  اّقػػرهف اّيػػػرلـ ِػػف اّسػػػِِإ اّسػػِبان إّػػػ  اّسػػِِإ اّػػػد لِ ،ِهػػن كاَػػػدة
ِن   َ   اي ِؿ ذو ثلث كح رلف س ن. هب اّرسكؿ ِ حه  قل  زؿ ِ ،
ػك هلػن ِ يِف رسػكؿ ان   وم ّك م لػدحك  ك باػض هلػنح ػد  ػزكؿ اّػَك

بػـ يػِ كا لا ِػدكف  ػزؿ ِػف اّقػرهف حهػ  اّػرغـ ِػف ِ ٌ  ف ِػِّلػدكٌ ا َِد اّي بن ذكرن 
و ِف بل بـ اّنهفِإ اّرا دكف ِبن  ٌ يي   نذ اّ بو حه  اَّفظ ذقد ا كزلػد م ِ ّهَك

لد م ِكبو بف ياب م ت بف ثِب كثِبت بف قلسم كيػِف اّرسػكؿ م كنِّد بف اّّك
 ِكيػػذّؾ لػػ ِر ُػػَِب ل بَفظػػػل ثػػـ  ل ػػزؿ حهلػػل ِػػف اّقػػرهف م لَفػػظ يػػؿ ِػػ

و بي ِبن يؿ هلن   زؿ حهللم كقػد اسػ طِع اِّس  ػرؽ بل ػلر  ـ ل ِر يي  ِب اَّك
و.  ِف لَُو ِربالف ِف ي ِب اَّك

. ذقػػد ِنػػرج ا ِػػِـ َِِػػد  سػػكؿ كيػػِف  ر لػػب ا لػػِت بػػ ِر ِػػف اّر  
ػ بإس ِد َسف حف حثِِف بف حفِف  ِن ِ حف حِرك بف اّاِص قِؿ  ي ػت قِئ

إذ  ػنص ببُػره ثػـ ُػكبل ثػـ قػِؿ  ِ ػِ و ،برلػؿ ذػ ِر و  ح ػد رسػكؿ ان 
ِيري ًبٍِّاىػػػػٍدًؿ ) ػػػػذه اّسػػػػكرة  ِف ِيػػػػ   ػػػػذه ا لػػػػن  ػػػػذا اِّكيػػػػ  ِػػػػف ًإـف اّهٌػػػػلى لىػػػػٍ 

إ ل ِى سىًِف كىاً  ٍَ ـٍ  كىاً  ـٍ ّىاىـهييػ ِي يىًر كىاٍّبىٍغًو لىًاظيييػ ٍَ ىِإ كىاٍّ ًف اٍّفى لىٍ بى  حى ًذم اٍّقيٍربى  كى
كفى   {َٗ(}اّ َؿ    ىذىـيري



 

5 

 

ؾ م كيػػػذّم بهػػػل ذّػػػؾ بػػػِّ كا ر ذِّ ر لػػػب  ػػػكقلفو ِػػػف ح ػػػد رسػػػكؿ ان 
لي ػػب لكيػػ  ذػػو بلػػت  ِػػِ كيػػِف يػػؿٌ م  ر لػػب اّسػػكر ذػػو ايُػػ  كاير،ػػ   

و  سػػػػػنن ِ ػػػػػل ّ فسػػػػػل ـػػػػػيػػػػػؿ يِ ػػػػػب ِػػػػػف يي  كل سػػػػػ  رسػػػػػكؿ ان   م ِب اّػػػػػَك
ِػػ  َِذظػػن  ِذرت  سػػ   ػػؤالإ اّي ػػِب كاُّػػَؼ اّ ػػو ذػػو بلػػت اّ بػػو ذ يػػ

ػل  لِ  لم ذ َقؽ بذّؾ قّك اَُِّبن ايِللف كغلر ايِللف حه  َفظ اّقرهف ُك
ًِذظيكفى )  اِّ   َى ـ ِ ّىلي ّى في  ىـزٍّ ىِ اّذاٍيرى كىاً  ٍَ                       {ٗ(}اَّ،ر   ًإـ ِ  ى

اّ و كيات ذو بل ل  كيِ ت اَُّؼ اِّي كبن بلف لدم رسكؿ ان 
م ذبػذا  ػك اّ،ِػ  ايكؿ  قد ربطت بنلط ن ػلن ِف  يػل  ك فهػت ِ بػِ  سػنن

 كيِ ت اّغِلن ِ ل َفظ اّقرهف اّيرلـ ِف اّ سلِف ِك اّيلِع.
 :  جمع القرآن في عيد أبي بكر 

ل يػِف ِفػرؽ  ِ ٌ بو حهلل اُّلة كاّسلـ إالٌ ي ب اّقرهف يهل ذو حبد اّ 
ِككؿ ِػػػػف ،ِاػػػػل ذػػػػو ُػػػػَؼ ِر ػػػػب ا لػػػػِت يِػػػػِ ركلػػػػت م ا لػػػػِت كاّسػػػػكر 

زلػد بػف ثِبػت  كقد ِِر ِبػك بيػر   ك ِبك بير   َِفكظن حف اّرسكؿ 
و ِ فسػػػبـ كيػػػِف  ـػػػم ك ػػػك ِػػػف يي  ،ِػػػ  اّقػػػرهف كي ِب ػػػل ِػػػػػرة ثِ لػػػنذػػػو  ِب اّػػػَك

م كيِ ػػت ا لػػِت  قِبػػؿ بػػلف  ظلف ّهقػػرهف اّيػػرلـريػػو ان حػػ بـ َػػِذاُّػػَِبن 
ػػػ  ِ ذِ لػػػِت اّ ػػػو  ي ػػػب  سػػػِ  ِػػػف  م ِاَّفػػػظ كاّي ِبػػػن ذيػػػِف اّ كاذػػػؽ بل بِػػػِ  ِ

ػػ اَّفػػِظ ِن  س  ػػِر حهػػ اقػػد  م كيػػِف حِػػر  ااَػػدن ِ ك م كقػػد اسػػ غرؽ ،ِاػػل حِ
كزلػػد بػػف ثِبػػت ي بػػل م  فػػذه  م ذػػ بك بيػػر  ب،ِػػ  اّقػػرهف ثِ لػػن ِبػػو بيػػر 
و ّهقرهف اّيرلـ يِ ت اّغِلن ِ ل ،اهل ذػو ُِػَؼ كاَػد باػد ِف ذِّ،ِ  اّثِ 

ِف ُِػػؿ  ػذه اُّػَؼ  ػو اُّػَؼ  فسػػبِ   ِم م يػِف ذػو ُػَؼ ِ فرقػن 
و  ـػػَػػد ِػػف يي كبػػلف لدلػػل كبإ ػػراؼ كا اّ ػػو ي بػػت بػػ ِر رسػػكؿ ان  ِب اّػػَك

م ثػـ ح ػد حِػر  َ    كذِه ان ِ فسبـم كظهت  ذه اَُّؼ ح د ِبو بير 
 ثـ ح د َفُن ب ت حِر ريو ان ح بِِ.م  ذو َلِ ل 
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لر،ػ   كان لِر زلد بف ثِبت ّ،ِػ  اّقػرهف ثِ لػن ذػو حبػد ِبػو بيػر  
   ِف ل ِ   بل زلد ِف ِؤ لت ِ ِبِإّ  ِِ ي
 . ل ِِف َفظ اّقرهف يهل حف ظبر قهب حه  حبد اّ بو إ ٌ -ُ

ن ّه بو  ـ ل ِف ِبرز يي  ٌ إ-ِ ف ِيثر ـ ِلِز و ِك  . ِب اَّك

ف اّ ػػو بػػلـ  ل ِِػػف  ػػبد حريػػن اّقػػرهف اينلػػرة بػػلف لػػدم اّ بػػو إٌ ػػ-ّ
ػػػِبقو بقػػػِإ اّ ِسػػػ  كقػػػِر اّرسػػػكؿ  م ذلبػػػِ ِِ سػػػ  ِك  ذػػػ ِر ب ػػػرؾ اِّ سػػػكخ كا 

لػـؤ اّ ػِس بػل َ ػ   ػكذو  م كيِف  اّقرهف بَِّ ل اينلرة حه  زلد بف ثِبت
 . 

 َ ِِؿ.َن اّاقؿ كقكة اال ِلزه بِيِِ ن كر،ِ-ْ

 م ذو اّ،ِ .ؽ اّبَث اّاهِو كاّ َرٌ طر  سهكؾ ِدؽٌ قدر ل حه  -ٓ

ذػػػو  ػػػذه اِّبِػػػن حػػػدد ِػػػف اُّػػػَِبن ِػػػ بـ حِػػػر بػػػف  اكقػػػد حػػػِكف زلػػػدن 
 م كاِ ِز  ذا اّ،ِ  بادة ِلزات ِ ِبِ  و بف ياببى كِي  اّنطِب 
 ِ بج اّ،ِ  يِف ِف ِدؽ ِ ِ ج اّبَث كاّ َرم اّاهِو. إفٌ -ُ

 . ِر اّرسكؿ يِِ ِ ذلل حه  ِِ ّـ   س   لك ل ق ُرا لإ ٌ -ِ

ُّػػػَِبن حػػػف ا لػػػِت كاّسػػػكر ي بػػػت حهػػػ  اّ ر لػػػب اّػػػذم  هقػػػِه ا إفٌ -ّ
م كثِػن ِسػ ّن ،ػدلرة بِّػذيرم  ػو ِف باػض  يِِ  ك حهلػل ا ف رسكؿ ان 
ل سنكف ي فسبـ  سنن ِِِ لي بكف ّرسكؿ ان  م يِِ  بلفم يِ كا وػي بن اَّك

  ٌف  ذػو نلذػن ِبػو بيػر   رسػكؿاّ ِةِ بـ ِػف كاُػؿ اّي ِبػن باػد كذػ كا 
و بػػف بىػػِػػف  ػػؤالإ حهػػو بػػف ِبػػو طِّػػبم كحبػػد ان بػػف ِسػػاكدم كِي  َ ػػ  ِ ِػػل م

ي ػػػػب اّقػػػػرهف حهػػػػ   ر لػػػػب  ِ حهل ػػػػ ياػػػػبم كلظبػػػػر ِػػػػف باػػػػض اّركالػػػػِت ِفٌ 
م كقد ركل  ذا حدد ِػف اِّػؤرنلف اّقػداِ   اّ زكؿ كقدـ اِّ سكخ حه  اّ ِس 

  ُِّ  اّقزكل ػو حػف ي ػِب سػهلـ بػف ِ بـ ابف َ،ر كذو  رح اّيِذو ّهِّك
ِكقبػػؿ حهػػ  ّػػـز بل ػػل  حهلػػِ حهلػػل اّسػػلـ باػػد كذػػِة اّ بػػو  قػػلس اّبلّػػو ِفٌ 

فػػل ذهػػـ لنػػرج ِػػف بل ػػل َ ػػ  ،ِاػػل يهػػل م كلِي  ػػِ ِف  قػػكؿ  اّقػػرهف ل،ِاػػل كلّؤ
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 اُِّػػَؼ اّػػذم ،ِػػ  ِكؿ ِػػرة كاح ِػػده اِّسػػهِكف قِطبػػن  ػػك ِػػِ باػػد ذّػػؾ ِفٌ 
اُِّػػَِؼ اينػػرل اّ ػػو  ِكفٌ  بِ ػػكرة حِػػر ك  بيػػر  ،ِػػ  ذػػو حبػػد ِبػػو

بػػف ِسػػاكد ريػػو ان  ان كحبػػدم ،ِابػػِ  فػػر ِػػف اُّػػَِبن يُِػػَؼ حهػػو 
 ِػد بِػِ ظفػر بػل اُِّػَؼ اِّاي بِ ّـ  ظفػر  لا ِد ِ اِّسهِكف ؛ح بِِ ّـ 

ػػف االِػػف دقػػن اّبَػػث كاّ َػػرٌ  ق ُػػِر حهػػ  ِػػِ ّػػـ   سػػ   لك ػػل كال حهػػ  م ِك
 ِ حهل ػ ليػِؼ إّػ  ذّػؾ ِفٌ   ؼ ِػف رسػكؿ ان ب كقلػ كسػكره   ر لب هلِ ل

ل ي ب ذو َُِفل   كلؿ باض ا لػِت ك فسػلر ِ يِِ ذير ذو  رح اّيِذو ِ ٌ 
م ِِِ ل،اؿ ذّؾ اَ ِِؿ انػ لط يلِػل بيػلـ ان ِػف غلػر قُػدم  بِّ فُلؿ

 حلقن ّل ب ص اّقرهف اِّ زؿ. ذ فسلر ا لِت حِؿ ذردم ال

ػػقػػد ي ػػب ذػػ حهلػػِ  يِػػِ ِفٌ     ِ ِ سػػكخ اّػػ لكة اّ ػػو الو ُِػػَفل ِلين
ي ِػػِؿ اّقػػرهف ذػػو قػػد ِحهػػـ اِّسػػهِلف باػػد ا اّرسػػكؿ  يفٌ  ؛  اػػد ِػػف اّقػػرهف

ا ػ  اّ ػو ِِػر هنر َلِ ل بِ لِت اِّ سػكنن  لك بػِم ِم  اِّ سػكنن ّفظنػ ِ ِك
ِ ِكحهِبػػـ بِ لػػػِت اينػػػرل اِّ سػػكنن ِا ػػػ  ال ّفظنػػػم باػػدـ  لك بػػػِ كي ِب بػػػِ 

 دكف اّاِؿ بِا ِ ِ.ِف  ب بِ ك لك بِ اّ و ِِر بيِ
 : جمع القرآن في عيد عثمان 

ػػن ا سػػلِلن كسػػِ ا سػػات ذػػو حبػػد حثِػػِف   ح اِّسػػهِكف رقاػػن اّدّك
م كيػِف ِ ػؿ يػؿ راإ ذو ايُِػِر لاهِػكف اّ ػِس اّقػرهفذو ايرض كا   ر اّقٌ 

 م ذ  ػػػؿ اّ ػػػِـ لقػػػرؤكف قهػػػلـ ل نػػػذكف بقػػػراإة ِػػػف ا ػػػ بر بلػػػ بـ ِػػػف اُّػػػَِبنإ
لقػرؤكف بقػػراإة حبػػد ان بػػف ِسػػاكدم ِك ػػؿ  و بػػف ياػػبم ِك ػػؿ اّيكذػػنبىػػبقػراإة ِي 

ك يػػذا ذيػػِف بلػػ بـ نػػلؼ ذػػو  م   اي ػػارمبقػػراإة ِبػػو ِكسػػاّبُػػرة لقػػرؤكف 
ػػ ُن حهػػ   ِ بػػل حهػػ  حبػػد اّ بػػو َػركؼ ايداإ كك،ػػكه اّقػػراإة كيػػِف  ػػذا ِرن

يف اِّسهِلف اّ،دد ّـ ِف ايَرؼ اّسبان س ارؼ  َك ِِ ل فبِكا ايِر  م ّك
ل حه  حه  ك،بل اَُّل  ذكق  بل بـ اّ زاع كاّ قِؽ ِكنذ يؿ ذرلؽ لدحو ِ ٌ 

كاس فَؿ اّداإ َ ػ  يػِد ليفػر بايػبـ بايػِم م غلره حه  اّبِطؿ  اَّؽ ِكفٌ 
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قِؿ حهو بف ِبو طِّػب. كيػِف ذّػؾ قػد  اػِرؼ بػلف اُّػَِبن ذػو حبػد اّ بػو 
  ِػف ِبػِح ذّػؾ ك ػك اّ بػو ذهـ ليف ل ير َِد ذّؾ حهػ  َِػد ِّ ػِ د بـ 

إات ( إّػػ  ِػػِ ّػػـ لاػػِلف ُػػَِب نػػ لؼ )لا ػػو ذػػو اّقػػراذهِػػِ ا  بػػ  ذّػػؾ اال
ِ يػر يػؿ قػكـ حهػ  ا نػرلف قػراإ بـ كا ػ د م اّ رع كال حهـ بِِ ِبِح ِف ذّؾ 

 اّنُِـ بل بـ.
  ػزؿ ببػِف قػراإة اّقػرهف بهب،ػن قػرلش اّ ػو ذهادـ  ِيف ِيثر اّاػرب ِػ 

بقػػراإة اّقػػرهف بهب،ػػِ بـ بػػ ِر ِػػف ح ػػد ان حػػز ك،ػػؿ  ِرنُػػبـ اّرسػػكؿ كيفٌ 
حه  قراإة اّقػرهف بِّهب،ػن  حِر ريو ان ح بِِ اّ ِس ذهـ ل،ِ  ِبك بير كال

لػد  اّ و ي بت ببِ اُّػَؼ بػلف لػدم رسػكؿ ان  ػن ّ َك كظبػرت ِكؿ َِِّك
   ّي بػػِ ّػػـ  يػػف ِ ظِػػن ك ػػِِهن لقػػكؿ ابػػف ، ػػو اّهب،ػػِت ذػػو حبػػد حِػػر 

)ّلس،  ل ح   َلف( بدال ِف اّقػراإة     لقِرل سِ  ر،لن ِ ٌ  ركم حف حِر 
لفو )اِّ بكرة   ًَ ـ    َى ؾ  ذا؟ قػِؿ  ابػف ذقِؿ ِف ِقِر {ّٓ)لكسؼ   (ّىلىٍس،ي يـ لي 
ِ ِك ّزػل بهغػن قػرلش ان حز ك،ؿ ِ زؿ  ػذا اّقػرهف حربل ػ ذي ب إّلل ِفٌ ِساكد  

بػف ِسػاكد اكقد يػِف  ماّسلـ  قرئبـ بهغن  ذلؿ ك  لش كالذ قرئ اّ ِس بهغن قر 
 ِ.ِف قبلهن  ذلؿم كذو ّب، بـ إبداؿ َِإ ) َ   ( حل ن 

ِػػف اّب،ػػرة اّسػػ ن اّثِ لػػن ِك اّثِّثػػن ِػػف نلذػػن حثِػػِف  ِٓكذػػو سػػ ن   
ل لػػِ ِكذربل،ػػِف كيػػِف اُّػػَِبو  ا، ِػػ  ِ ػػؿ اّ ػػِـ ِك ػػؿ اّاػػراؽ حهػػ  ذػػ   ِِر

دائف ِػػف ِحِػػِؿ ؿ اِّػػا ي ػػاّ،هلػػؿ َذلفػػن بػػف اّلِػػِف ِِػػف نػػرج ّه،بػػِد قِئػػدن 
ه اّقػراإة كسػِ  ِػِ يِ ػت   طػؽ ك نػ لؼ اِّسػهِلف ذػو ك،ػااّاراؽ ذهَظ يثػرة 

ِ بل ِّس  بـ ِػف يهِػِت اّ ،ػرل  كاّ ػ ثلـ ذِسػ اظـ ذّػؾ ِكيبػره كقػِـ ببػـ نطلبنػ
 .ذَِد ان ِكث   حهلل

إّػ  ِِلػر اِّػِؤ لف  ثـ قِؿ   يػذا يػِف ِػف قػبهيـ ان هفػكا كان يريػبفٌ  
ػػ ػػـ لػػدنؿ بل ػػل َ ػػ ك،ػػِإ ذزحن حثِػػِف ذقػػِؿ ّػػل  لػػِ ِِلػػر  ِ ػػ  ِ إّػػ  اِّدل ػػن ّك

ِب انػػػػػ لؼ اّلبػػػػػكد ن قبػػػػػؿ ِف لن هفػػػػػكا ذػػػػػو اّي ػػػػػاِّػػػػػِؤ لف  ِدرؾ  ػػػػػذه ايِػػػػػػٌ 
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اُّػَِبن  ِ قد كق  ّل  َك ذّؾ ذِس  ِر حثِِف ِلين  ِفٌ   فؽكاّ ُِرل. كا
كف ذو  ػذه اّقػراإة ذقػد بهغ ػو ِفٌ  إ ػو نلػر قرا بايػبـ لقػكؿ  إفٌ  قِؿ  ِِ  قّك

قػػِؿ اُّػػَِبن ذِػػِ  ػػرل؟ قػػِؿ  ِرل ِف  ف قراإ ػػؾ ك ػػذا ليػػِد ِف ليػػكف يفػػرنا مِػ
ـى ِِِرلت.   ،ِ  اّ ِس حه  َُِؼ كاَد. قِؿ اَُِّبن  ذىً ٍا

 تنفيذ الجمع
 ِٓحِهلػػن اّ،ِػػ  اّ،دلػػدة ذػػو ِطهػػ  سػػ ن ّ  فلػػذ  ّ، ػػن ِّػػؼ حثِػػِف 

ك َِػػد اّػػذلف ِػػف اّب،ػػرة ِػػف ِرباػػن ِػػف َفظػػن اّقػػرهف  ػػـ  زلػػد بػػف ثِبػػت ك ػػ
م كحبػد ان بػف اّزبلػرم كسػالد بػف   بدكا ي ِبن اّقػرهف بػلف لػدم رسػكؿ ان 

ِف بػػػػف اَّػػػػِرث. ِكرسػػػػؿ حثِػػػػِف م اّاػػػػِص  إّػػػػ  ِـ اِّػػػػِؤ لف  كحبػػػػد اّػػػػَر
ِ اَُّؼ اّ و ح د ِ ك و حل بِ اُّػَؼ اّ ػو َفُن ريو ان ح بِ طِّبن 

ي بػت بػلف لػدم   ِػف اُّػَؼ اّ ػو،ِات ذو حبد ِبو بيػر اِّػ نكذة ُِػلن 
كرد ذػػػػو ُػػػػَل   ذ رسػػػػه بِ ك ػػػػرحت اّه، ػػػػن ب سػػػػنبِ ك ػػػػذا ِػػػػِ رسػػػػكؿ ان 
 اّبنِرم.
 ػرقلف بػكرع ِحيػِإ اّه، ػن اّربِحلػن  ػذه  كقد اح رؼ يثلر ِػف اِّس 

لسػ  َِػد    ال ذو  س  اَُِِّؼ ك ذير حه  سبلؿ اِّثِؿ قكؿ ) بل ػلر (
ػػئف  ل بـ ّك ذػػِ بـ ِػػ بج اّبَػػث اّ ػػؾ ذػػو حِػػؽ  ػػاكر ِحيػػِإ اّه، ػػن بِسػػؤّك

 َ لِط كاّكرع.ا يَد ذو حُر ـ ّـ لف بـ اال لسرن اّذم ّـ ليف ِ
 منيج الجمع

 سِرت اّه، ن ذو حِهبِ حه  قكاحد ثِب ن  و 
 اّ ػػو  اػػدٌ  اح ِػػِد اُّػػَؼ اّ ػػو  ػػـ ،ِابػػِ ذػػو حبػػد ِبػػو بيػػر -ُ
َِد  كقد يِف زلد بف ثِبت  ّهَُؼ اّ و ي بت ذو حبد اّرسكؿ  ُِلن 

اِّ ػػرؼ حهػػ  ي ِب بػػِ ذػػو حبػػد ِبػػو   ه اُّػػَؼ ذػػو حبػػد اّ بػػو ي بػػن  ػػذ
  ك ِ  ك ا ف اِّ رؼ حه  ي ِبن اّقرهف ِرة ثِّثن ذو حبد حثِِف  بير 
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ِ ّه سػػ  ح ػد انػػ لؼ ِحيػػِإ اّه، ػػن ذػػو رلش ِسِسنػػاح ِػِد ّب،ػػن قػػ-ِ
 ِف اّقرهف. ي ِبن  وإ

 ػرؾ ِػِ سػكا ِ ِ ّهي ِبػن ك ِسِسنػ اح ِِد اّقراإة اِّ كا رة حف اّ بػو -ّ
ِاِف ك،كه اّقر   ا.يِ ت ركال ل َِِدن  إات اِّن هؼ ذلبِ ِك

اّه، ػن  حه  ِيثر ِػف ك،ػل  بقػو ح د ي ِبن ّفظ  كا ر حف اّ بو -ْ
 ن حلِن  قُر اّقراإة بل حه  ك،ل كاَد.ِ ِف ِلٌ  ذا اّهفظ نِّلن 

ذػػػػو  اح ِػػػػِد  ر لػػػػب ا لػػػػِت كاّسػػػػكر حهػػػػ  َسػػػػب  ر لػػػػب اّ بػػػػو -ٓ
 اّس ن اّ و  كذو ذلبِ. ة ذواّارين اينلر 

ػ  كقبػؿ  سػ   د اّفراغ ِف ي ِبػن اُِّػَؼ ا ِػِـ مبا-ٔ اّ سػنن ايّك
كلقِبهػل بُػَؼ ِبػو بيػػر َِؼ لرا،اػل زلػد بػف ثِبػت ثػلث ِػرات ػن اُِّػػبقل

را،اػل ثػـ ل   حه  اَُّؼ اّ و ي بػت بػلف لػدم رسػكؿ ان اِّا ِدة ُِػلن 
 ِ ِف اّنط  كاّ سلِف.ِ ن َ لِط ِكِحثِِف ب فسػل زلػِدة ذو اال

 عدد المصاحف
ان هفػػت اّركالػػِت ذػػو حػػدد اُِّػػَِؼ اّ ػػو  سػػن بِ اّه، ػػن ِكرسػػؿ ببػػِ 

بِ س ن َُِِؼم ذ رسؿ حثِِف ِػ  بِ ِ ٌ َإّ  ايقِّلـ ا سلِلن ِكر،حثِِف 
ِذظنػػػػاُِّػػػػَؼ اّنػػػػِص بيػػػػؿ إقهػػػػػلـ ِقرئنػػػػ ِ ذيػػػػِف زلػػػػػد بػػػػف ثِبػػػػت ِقػػػػػرئ ِ َك

كاِّغلػػرة بػػف  ػػبِب م سػػِئب ِقػػرئ اِّيػػو كحبػػد ان بػػف اّم اُِّػػَؼ اِّػػد و 
ِف اّسػػهِو ِقػػرئ اّيػػكذو م ِقػػرئ اّ ػػِِو  كحػػِِر بػػف حبػػد م ِكبػػك حبػػد اّػػَر

ذبؤالإ نِسن ِقػرئلف ّنِسػن ُِػَِؼ ّنِسػن ِقػِّلـ م اّقلس ِقرئ اّبُرم 
 ّ فسل. كبقو اَُِّؼ ا ِِـ اَ فظ بل حثِِف 

 حرق المصاحف األخرى
إّػػػػ   ِكرسػػػػؿ ببػػػػِ حثِػػػػِف  ثب ػػػػت اّه، ػػػػن  سػػػػ  اُِّػػػػَِؼِباػػػػد ِف 

ايقػػػِّلـ ا سػػػلِلن طػػػرح ذيػػػرة اّػػػ نهص ِػػػف اُِّػػػَِؼ اّفردلػػػن كذّػػػؾ ّ،ِػػػ  
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ػػػػاي ذ لػػػػػد  ِ من حهػػػػػ  ُِػػػػػَؼ رسػػػػِو كاَػػػػػد لا ِػػػػػد حهلػػػػل اِّسػػػػػهِكف ،ِلانػػػػػِـ
 اَُِّبن ،ِلابـ ذير ل.

سػِات حهػو بػف ذقد ركل ِبك بير اي بِرم حف سػكلد بػف غفهػن قػِؿ   
ػػػػكا ذػػػػو ِبػػػػو طِّػػػػب لقػػػػكؿ  ال ذاػػػػؿ اّػػػػذم ذاػػػػؿ ذػػػػو  ِػػػػِ نلػػػػرا حثِػػػػِف إالٌ   قّك

لػػػػػت ِػػػػػِاُِّػػػػػَِؼ إالٌ  ػػػػػو حثِػػػػػِف ّاِهػػػػػت   حهػػػػػ  ِػػػػػ: ِ ػػػػػِ. كقػػػػػِؿ  ّػػػػػك ّك ّك
 بَُِِِّؼ ِِحِؿ

 كقد َِرقت بقلن اَُِِّؼ ّ:سبِب ا  لن  
يِ ػػت بقلػػن اُِّػػَِؼ ُِػػَِؼ ذردلػػن ي ببػػِ ُِػػَِببِ ي فسػػبـ -ُ

لس ّ:ِن.  ّك

ُِػػػػػَِؼ اّ ػػػػػو ّػػػػػـ   ِلػػػػػز  هػػػػػؾ اُِّػػػػػَِؼ بِػػػػػِ اِ ػػػػػِزت ببػػػػػِ اّ-ِ
 اس  سن بِ اّه، ن ذو اّ،ِ  اّثِّث ِف اّيبط كاّدقن.

 يؿ َُِبو قد ليكف اح ِد حهػ  قػراإة سػِابِ ِػف رسػكؿ ان -ّ
. ذ ثب بػِ ذػػو ُِػػَفل ك ػػو  ن هػػؼ حػػف اّقػػراإة اّثِ لػػن اّ ػػو ِثب بػػِ اّثػػِ و ذػػو 

ل حهلػل اُّػلة يٌ ػ ِ اّقػراإة اّ ػو سػِابِ ِػف رسػكؿ ان َُِفل ك و ِلين 
لاّسلـ يِف لقرئ اَُِّبن اّقرهف يِِلن ك  ب،ن قِك م كقد يػِف ذّػؾ   بهب، ل ّك

بػػـ ِػػِ يػػِ كا لسػػ طلاكف قػػراإة ي ٌ ؛ ا ّبػػؤالإ رنُػػن ك لسػػلرن  ذػػو حبػػد اّ بػػو 
د اّاػػرب اِّسػػهِكف ِػػف  ػػزؿ ببػػِم ّيػػف باػػد ِف  اػػكٌ و اّقػػرهف بهب،ػػن قػػرلش اّ ػػ

 زؿ هف بِّهب،ن اّ و ّبـ قراإة اّقر  غلر قرلش حه  ّغن قرلش ك اهِك ِ كسبؿ
ببِ حِد ال ِسكغ يف لقِر اِّسهـ اّقرهف بغلر  ذه اّهب،ن ذ ُب  ِف اّكا،ػب 
إّغػػػِإ  ػػػذه اّرنُػػػن باػػػد زكاؿ ِسػػػبِببِ كاّػػػداذ  إّلبػػػِ  ػػػذا ِػػػِ قػػػِؿ بػػػل اّسػػػػهؼ 

 يِّقِيو اّبِقل و كاّطَِكم.

يِ ػػت ذػػو بقلػػن اُِّػػَِؼ زلػػِدات ّفليػػِح كاّ فسػػلرم ذ فػػر ِػػف -ْ
ِ ِػػف يلِػػل ّه فسػػلر م بػػلف ا لػػِت اّقره لػػن ذػػو قػػد ِدنػػػؿ  ػػلئن  اُّػػَِبن يػػِف

ػػ  ُ ػػل  اػػ ِ بػػلُِػػَفل اّػػذم ي بػػل نِ ـٍ ،ي ىػػِحه  )ِّ   ػم ِثػػِؿ ذّػػؾ قّك هىػػٍليي ّىػػٍلسى حى
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ٍ ػػاىًر  ِىف  ىٍب ىغيػػكٍا ذىٍيػػلن  ِى كٍا اّهٌػػلى ًح ػػدى اٍّ ذىػػِتو ذىػػٍِذييري ػػٍف حىرى ِا ـٍ ذىػػًإذىا ِىذىٍيػػ ـي  ػػف ـرباييػػ ِا
ػػرىا َى ػػفى اّـيػػ ّالفى اٍّ ًِ ػػف قىٍبًهػػًل ّى ِا ف يي ػػ ـي  ـٍ كىاً  ػػِ  ىػػدىايي ِى كهي يى  {ُٖٗ}اّبقػػرة   ( ـً كىاٍذييػػري
 ِػػف ذيػػلن    ّػػلس حهػػليـ ، ػػِح ِف  ب غػػكا د ِثبػػت ابػػف ِسػػاكد ذػػو ُِػػَفلػذقػػ

ػػ م ربيػػـ ذػػو ِكاسػػـ اَّػػج ػػف ذّػػؾ ِلين   ل نػػذ يػػؿ سػػفل ن  ِ قػػراإة ابػػف حبػػِسِك
ًهػؾه   ) ؿ ا لن ذو اّقرهفِكُ َُِّن م َُِّن غُبِ. بزلِدة ِـ يىِفى كىرىاإ يـ  كى

ػػػػبنِ ٍُ ػػػػًفل ىنو غى ػػػػذي ييػػػػـؿ سى م يِػػػػِ لقػػػػكؿ   ػػػػؾ ذلػػػػل الِ ِػػػػ[ ِكٕٗ( ] اّيبػػػػؼ    لىٍ ني
بػػِ ي ٌ ؛  هػػؾ اّزلػػػِدات يِ ػػت ّه فسػػلر كا ليػػِح  اّػػدي كر ُػػبَو اُّػػِّ  ِفٌ 

 بػف اّ،ػزرمِكيػ  ام كقد  َؼ اّ و ِ،ِات حهلبِ ايِنِنِّفن ّسكاد اُِِّ
ػػـ ِيػػِذكا ِثػػؿ  ػػذه ا  ػػؤالإ اّقػػراإ  ػػذه اَّقلقػػن ذػػذير ِفٌ  ّزلػػِدات ّفليػػِح ّك

ػػ؛ ن لطبػػِ بيػػلـ ان لَ ػػرزكا ِػػف ا ٌُ ن ببػػـ ي بػػِ ي بػػت ذػػو ُِػػَِفبـ اّنِ
فكي ٌ  ذبػذه  ّ بػِس.ذيِ كا هِ ػلف ِػف االم َفظن اّقرهف  بـ ،ِلابـ َِققكف ِك

ِػػػف ايَػػػرؼ اّسػػػبان اّزلػػػِدات ِدر،ػػػت حهػػػ  سػػػبلؿ اّ فسػػػلر كال سػػػبلؿ ّاػػػد ِ 
ّػػػـ ليػػػف ذػػػو ايِػػػر ِػػػف داع إّػػػ  َػػػرؽ  هػػػؾ    كذيػػػر ابػػػف َػػػِـز ِػػػِ ِهنُػػػل

لنهك ِ ل  سػ  ذػو ِم ي ػِب  ِ الن لؼ بل بِ يِف طفلفن يف اال؛ اَُِِّؼ 
يػػف حثِػػِف م يػػِف  ػػإ ٌ  ّك ُن ِ حهػػ  ِػػِ ي ػػب اّ سػػ  كباػػث ببػػِ إّػػ  ا ذػػِؽ َر

ا ـ كاِّ ػػردد ذػػو َػػرؼ ِك ِ ّهػػك ّ يػػكف ِر،انػػ؛  ِ ّػػذّؾ اَّفػػظ اّػػدقلؽ كاَ راسنػػ
 َرين ِك يهِن ِف ذّؾ اّطفلؼ.

؛ ن بِّرسػػـ  فسػػل ثػػـ ِنػػذ اِّسػػهِكف ل سػػنكف ِػػف اُِّػػَِؼ اّاثِِ لػػ
م ك يػذا  رككف يلفلن رسـ اّيهِِت إّ  ،ِ ب ركال بـ ّهقػراإةاّقراإ يِ كا ل يفٌ 

ػن حػف ي ٌ ؛ بػِت ايُػكؿ قِِت اُِّػَِؼ اِّ سػكنن ِقػِـ ايٌِ  بػِ  سػ  ِ قّك
ا ِ ِ اّ سنن ل ّػلس يػؿ َػرؼ كرسِبِم كل،ب ِف لاهػـ ٌِ ػ ايُهلن بهفظبِ ِك

ؿ ّهرسػػػـ ػم ذب ػػػِؾ َِػػػرؼ ي بػػػت ذػػػو ايُػػػ ذػػػو نػػػط اُِّػػػَؼ ل،ػػػب قراإ ػػػل
بػػػِ  ذػػػو ) اُّػػػهكة ( ك ) اّزيػػػكة ( ذإ ٌ  قػػػِر يرسػػػـ اّػػػكاك ِػػػثلن   ،ِػػػلل ّهنػػػط كال

بالف اإ اُّػػَِبن كاّ ػػِرٌ ِ ّػػدل يػػؿ قػػِرئ ِػػف قيػػم ِكُػػب  ِاركذنػػ  هفػػظ  ي ػػب كال
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ّ  لِك ِ  ذا ِِ اَّركؼ اّ ػو  ي ػب ذػو نػط اُِّػَؼ اّاثِػِ و كال  هفػظ  كا 
 كاّ و  ي ب ك هفظ.

 الكممات التي اختمف رسميا في المصاحف العثمانية
ِف اّيهِِت ان هؼ  ،ِؤ ِ ذو اَُِِّؼ اّاثِِ لن ب قُِف ثِن حدد 

حػػف  َػػرؼ ِك زلػػِدة َػػرؼ كقػػد ،ػػِإت اّركالػػن ب َدلػػد  ػػذه اّيهِػػِت اِّن هفػػن
فػت ذػو  ػذا ّا كقػت ِبيػرم كِي ايئِن اِّ قدِلف اّذلف َُركا  هػؾ اَّػركؼ ذػو 

ؼ ُِػػَِؼ اّ ػػِـ كاَّ،ػػِز كاّاػػراؽ اِّكيػػكع حػػدة ي ػػب ِ بػػِ ي ػػِب انػػ ل
كل،ب اّ ِللز بلف  ػكحلف   ػ( ُُّٖلَُو إِِـ ِ ؿ اّ ِـ )ت بف حِِر اال

ِت رسػِت ِف ان لؼ اّيهِِت ذو اَُِِّؼ اّاثِِ لنم ذب ػِؾ باػض اّيهِػػ
ِ  )ٍ  نػػ لؼ ذػػو اّهفػػظ ِثػػؿاِن هفػػلف ّيػػف دكف ِف ل ر ػػب حهلػػل  بنطػػلف ِى ػػ ًبٍئسى

ً لفى  ػػػٍؤًِ ُِّ ـٍ ًإف يي ػػػػ يـٍ  ػػػِ ييي ِى ـٍ بًػػػػًل ًإل ِيرييي [ ذػػػو باػػػػض اُِّػػػػَِؼ  ّٗقػػػػرة  اّب( ]لىػػػٍ 
ػػػكؿ. ك  ػػػِؾ قسػػػـ هنػػػر ِػػػف ِقطػػػكع )بػػػئس ِػػػِ(  كذػػػو بايػػػبِ ) بئسػػػِِ ( ُِك

ة َػػرؼ ِك  قُػػل ِِػػِ ل ر ػػب حهلػػل نػػ لؼ ذػػو  ،ػػِإ اّيهِػػِت ل ػػِؿ زلػػِداال
ػ  ِفٌ  م كقد  غللر ذو طرلقن اّهفظ نػ لؼ لر،ػ   ػذا اال ِثب ت اُِِّدر ايّك

ػف حثِػِف  إّ  اَُِِّؼ ايئِن اّ و ِرسهت ِف اِّدل ن إّ  ايُِِر ذػو ِز
  ِك ِ بػػِ ك،ػػدت ذػػو اُِّػػَِؼ اّقدلِػػن اّ ػػو  سػػنت ِػػف  هػػؾ اُِّػػَِؼ

 بػف َ،ػر اّاسػقل و  كاَّػؽ ِفٌ ا. قػِؿ كبهغت  سان كثلثلف ِكيػاِ اِّرسهن
اّػػػػذم ،ِػػػػ  ذػػػػو اُِّػػػػَؼ اّاثِػػػػِ و  ػػػػك اِّ فػػػػؽ حهػػػػ  إ زاّػػػػل اِّقطػػػػكع بػػػػل 

 ػػػ ِِؿ اُِّػػَؼ اّاثِػػػِ و حهػػ  حػػػدد قهلػػؿ ِػػػف اك   اِّي ػػكب بػػػ ِر اّ بػػو 
ل  ػػػزؿ بػػػِيِرلف ِاػػػِم ِكِػػػر اّ بػػػو بي ِب ػػػل ايَػػػرؼ اّسػػػبان َِِػػػكؿ حهػػػ  ٌِ ػػػ

ُن ّ نُػلف ِ م ذيِ ػػت  ثبِ بػِ حهػ  اّػك،بلفإِكِػره ب اِ كاَػدن ك ِحهػـ بػذّؾ  ػػن
،ِابػِ  ِ ِِػِ نِّفػت نػط اُِّػَؼ يػِف ػذه ايك،ػل اّ ػو ِِػر اّ بػو بي ِب بػ

 بإحػػػِدة اّيهِػػػن ِػػػر لف ذػػػو ُِػػػَؼ كاَػػػد حهػػػ   هػػػؾ اَّػػػِؿ غلػػػر ِِيػػػف إالٌ 
ّػذّؾ ،ػِإت بك،ػل ذػو ُِػَؼ كبك،ػل هنػر ؛ ذفرق بِ اّه، ػن ذػو اُِّػَِؼ 

ػػم  ذػػو ُِػػَؼ هنػػر ِػػف اُِّػػَِؼ اّاثِِ لػػن ٌِ ن يِػػِ  ّزػػت ّيػػو  َفظبػػِ اي
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بػػو اّ ػػو ِِػػر اّ  كحهػػ  ِػػِ سػػِات ِػػف رسػػكؿ ان م ِػػف ح ػػد ان حػػز ك،ػػؿ 
 ن لذبِ ذو ايُِِر.ابي ِب بِ بلف لدللم ذبذا سبب 

ِِ ظػِ ر  قػؿ اّقرهف ّـ ل قؿ ذو اَُّؼ كاّي ب ذَسب كا  ٌ  ِكنلرا ذإفٌ 
م كقػد ك،ػد  ِّسػِِعاّي ب كاَُّؼ َفظ اّقرهف كاّ هقػو بِِّ ػِذبن كاّاػرض ب

ػػػ اّي ِبػػػن ال ِ ِفٌ اإ َِلِ نػػػرٌ اّقيػػػ ٌُ  كف ِف ذّػػػؾ اَّػػػرؼ ال يػػػبط اّهفػػػظ ذيػػػِ كا ل 
 بِِّ ػِذبن يقػراإة َِػزة ) اُّػػراط ( ذػو ذِ َػن اّي ػِب بػلف اُّػػِد ليػبط إالٌ 

ػز لِثهبػِ لس ذو اّي ِبػن اّاربلػن ِر   بػف ِ،ِ ػد لقػكؿ اّؾ  ،ػد ّػذ ؛ كاّزامم ّك
م كقػد بهػل   بػِّهفظ يػبط إالٌ  نػرل كالِذػو قػراإة كلقكؿ  م ليبطبِ اّي ِب كال

ل إذا  قػػػدِت اّسػػػف بِّقػػػِرئ  كقػػػؼ حػػػف اإ حهػػػ  إ قػػػِف اّركالػػػن إٌ ػػػرٌ َػػػرص اّقيػػػ
ال اّهفظ اّاِـ ِك اّي ِبنم ذيِف م  ا قراإ ن لن اّ َرلؼ. ِم  َرلؼ اُّكت

 سهلِِف بف ِبراف لقرئ اّ ِس ثـ  رؾ ذاؾ ذو هنر حِره. 
فظن ذِّقرهف اّيرلـ  قؿ إّ ك لل ِ ي ِبن َك ا ِه ُك  ِ ذو اُّدكر بهفظل ِك

ػػػلس ا، بػػػِدن   ػػػذه اّقػػػراإات  قهػػػت ِ ػػػِذبن حػػػف رسػػػكؿ ان  ؛ ذّػػػؾ ِفٌ  ا ِك ّك
 اّرسػػػـ سػػػ ن ِ باػػػن قػػػد  كاذقػػػل اّػػػ لكة كقػػػد ال يفٌ ؛ اسػػػ  بِطِ ِػػػف رسػػػـ اّنػػػط 

ػػػر      كاذقػػػل ذِػػػف رسػػػـ اّيهِػػػِت ذػػػػػو اَُِّػػػػؼ  [ ك قػػػِر   ٗٔك،ػػػػِئ ] اِّز
 ك يقِر   يذبٌَ ل م[ بي ِبن ِّؼ باد ) ال (  ُِ]اّ ِؿ  (لي ال اذبَ ـ ) كم  ك،وإ
ثػؿ  ثػؿ  ػذا يثلػر م كيكيػاكا   [ ك قػِر  ْٕ]اّ كبػن    (ذّػؾ )كال اكيػاكاِك ِك

ل ال ِ حهػ  ٌِ ػ فقكا ،ِلان اكقد ِ،ِ  اّقراإ اِّسهِكف ك رسـ م  كقراإة بنلؼ ِِ
ِك م  بِػِ قػِر بػل كال قبػكؿ إالٌ م ل  بِػِ ثبػت ح ػإالٌ  ِرم ذو اّقراإة باد اّ بػو 

 ِل.ِقره ِك حهٌ 
م  ِ ِػػف اّػػ قط كاّ ػػيؿّلنػػنِ كقػػد ي ػػب اُِّػػَؼ ذػػو حبػػد حثِػػِف  

ل  ٌِ ػػف دكف َِ،ػػن إّػػ  ذّػػؾ إالٌ ؿ يػػِ كا ليػػبطك ل قػػراإة ِػػكى ف ايي لاِّسػػهِ يفٌ 
   ِر ايحِ،ـ كاّن لن ِف حدـ يبط قراإة اّقرهف ِف قبؿ اي بػِع ِرل اباد 

حه   ذا اّدلف يركرة كي  حلِِت حه  اّرسـ اّقره و ِف اّ قط اّغلكركف 



 

15 

 

ػؿ ك َػك  كاّ يؿ يالِِت اّيِن كاّف َن كاّيسرة كاّ دة ك ِػزة اّقطػ  كاُّك
ِإ كاّبػػِإ دكف ِف ػم كاّ ػػ  بػػلف اّ،ػػلـ كاَّػػِإذّػػؾم ككيػػ  اّ قػػِط ّه فرلػػؽ ِػػثلن 

بػػك كقػػد يػػِف ِ  لغلػػركا ذػػو ُػػكرة اّيهِػػن اّ ػػو رسػػِت ذػػو ُِػػَؼ حثِػػِف 
و  هِلػػذ حهػػو بػػف ِبػػو طِّػػب ِكؿ ِػػف دحػػِ إّػػ  كيػػ  ِثػػؿ  ػػذه اي سػػكد اّػػدّؤ

 َٗكلَل  بػف لاِػر ) ت م ـ  ـ ذّؾ حه  لد  ُر بف حُِـ ػثم اّالِِت 
م ذّػؾ  اِّهػؾ بػف ِػركافحبػد  ػ ( ك ك ِف اّ َِة كاّقراإ اِّ ػبكرلف ذػو حبػد 
 َقػػػؽ كحػػػد ان ف ِلػػػدل ِ اّلػػػـك ّلػّلُػػػؿ إّل ػػػِ ي ػػػِب ان بُِّػػػكرة اّ ػػػو  ػػػو بلػػػ

قيٍره ىلي   ) سبَِ ل اىلي كى ٍِ هىٍل ىِ ،ى   {ُٕاّقلِِن  } (ًإـف حى
  بػػ  إّلبػػِ  ػػو اّ ػػو ا ػػو ،ِػػ  ببػػِ اّقػػرهف كاَِّّػػن اّ ػػو اّطرلقػػن اّ إفٌ 

م ذقد ِراد ،ؿ    ل ِف لَفظ ي ِبل كل،ِ  كل ه  بقراإا ل  ِراد ِ ان ِف  يكف
اؿ ِف َيـ ذّؾ.  اِّ ّزن ّك

ػػ لسػػلر قػػراإة اّقػػ ٌِ ن ِك إرادة ِاػػِ و  ػػذه اّقػػراإات ،ِلابػػِم رهف حهػػ  اي
 ِّا   ِف اِّاِ و اّبلغلن ِك إرادة َِيِِبِ ِ، ِان.
ػػِه ان إّػػ  َِِػػد  حػػف طرلػػؽ ،برلػػؿ   ذبػػذا  ػػك ي ػػِب ان اّػػذم َِك

قِّػت  ِرم كغلػره حػف ذِطِػن حهلبػِ اّسػلـم ذػو َػدلث ركاه اّبنػ حهلل اّسلـ
ٌ ػم يػؿ سػ ن  ِػرة ؿ لاِري و بِّقرهفِف ،برل اّ بو  وـ إّ ِسرٌ  ل حِريػ و ِك

كاِّػراد ِػف ِاِريػ ل ّػل بػِّقرهف يػؿ م  َير ِ،هػو ِراه إالٌ  كالم اّاِـ ِر لف 
ػِه إّلػل ان  اػِّ   م  كذّػؾ َ ػ  ليػكف ِثبػت ِكرسػ م س ن ِقِبه ل حه  ِػِ َِك

و إّلل ِػف قػرهِف لالد حهلل ِِ ِي  ذقد يِف ،برلؿ لطهب ِف رسكؿ ان  ف َك
يػػِف مِػ ذو ذلػل ذقػػد قػػِره  ذػػو اّاػِـ اّػػذم  ػػك إالٌ  ػرة يػػؿ سػ ن كيػػِف ذّػػؾ ذػو ِر

ِ ِػػف اّقػرهف طهػػب ِ  ػلئن قِرئنػ ِقػػر ِإذا  كيػِف رسػكؿ ان  حهػ  ،برلػؿ ِػػر لف م
 ِ ل ِف لالد  ذه اّقراإة بلف لدلػل ّل بلف ّل إ قِف َفظل.

ػػ ّقػػد يػػِف رسػػكؿ ان  ُن َفػػظ ِػػِ ل ػػزؿ حهلػػل ِ ِ ػػد اَّػػرص حهػػ  َرل
و حهلػػل ٌ ػػإاّقػػرهف َ ػػ  ِػػف  ل يػػِف لَػػرؾ ّسػػِ ل ك ػػف لل ذػػو ِث ػػِإ  ػػزكؿ اّػػَك

 ل س   لئِ ِِِ ل هك حهلل ،برلؿ حهلل اّسلـ ِف اّقرهف ّلسرع ذو اَّفظ ّئٌل 
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قيٍره ىػلي }) قِؿ  اِّ   اىػلي كى ٍِ هىٍل ىِ ،ى ــ ًإـف ُٖ{ ذىػًإذىا قىرىٍِ ىػِهي ذىػِ ـًبٍ  قيٍره ىػلي }ًُٕإـف حى { ثيػ
هىٍل ىػػ  بلػػل حهلػػل [ ذػػػِن سػػبَِ لم لنِطػػب  ُٗ-ُٔ اّقلِِػػن( }اّقلِِػػن   ِ بىلىِ ىػػلي حى

ِ قػػػد  ابػػد ِ بَفػػػظ  ػػػذا اّقػػػرهف  ،بػػد  فسػػػؾ ذإٌ ػػػ لَِِِػػػد ال   اُّػػلة كاّسػػػلـ
 َِرؼ.  غلر ِ قكص كالك،ِال ك  ره بلف اّ ِس يِِلن 

،ِإ ذو ي ب اّ فسلر  سئؿ اّقِيػو إسػِِحلؿ بػف إسػَِؽ بػف َِػِد   
 ػػػػ م اّػػػذم قػػػِّكا ح ػػػل   إ ػػػل ّػػػـ ِّٖا ِػػػِـ اِّفسػػػر اِّ ػػػكذ  سػػػ ن ايزدم م 

 سػػػِِحلؿ اّقِيػػػو م  ِد كا، ِػػِع هّ ػػػل باػػػد ِِّػػؾ . إالٌ  َُػػؿ در،ػػػن اال، بػػػ
ف ِػػف طػػرؽ للػػر ّهي ػب اّسػػِّفن م كسػػلِن اّقػػرهذػػو  طػػرؽ اّ غ سػئؿ حػػف اّسػػرٌ 

ًإـ ػػػِ ان ِكيػػػؿ ّ:َبػػػِر َفػػػظ ي ػػػببـ قػػػِؿ  اػػػِّ    ) اّ غللػػػر ّػػػل م ذ ،ػػػِب   إفٌ 
كٍا ًّهـػػػًذلفى  ىػػػِديكٍا  ِي ـي ًببىػػػِ اّـ ًبلُّػػػكفى اّـػػػًذلفى ِىٍسػػػهى ييػػػ ٍَ ٍّ ىػػػِ اّ ـػػػٍكرىاةى ًذلبىػػػِ  يػػػدنل كى يػػػكره لى ِى زى
هىٍلػػػًل  يػػػبىدىاإ ذىػػػلى  ػػػِ يكٍا حى يى ػػػف ًي ىػػػًِب اّهٌػػػًل كى ًِ ًفظيكٍا  ٍَ ػػػِ اٍسػػػ ي ِى بىػػػِري ًب ٍَ كىاّـرـبػػػًِ لُّكفى كىايى

ِ ِى زىؿى اّهٌػلي  ىٍن ىكيٍا اّـ ِسى كىانٍ  ِى ييـ ًب ٍَ ـٍ لى ف ّـ ِى ِى نِ قىًهللن كى كٍا ًب لىًِ و ثى  ىٍكًف كىالى  ىٍ  ىري
( ] اِِّئػػدة   كفى ػػًِذري ـي اٍّيى [ ك ػػّك  ان َفػػظ اّقػػراف بذا ػػل . ذقػػِؿ   ْْذى يٍكّىػػػًئؾى  يػػ

( ] اَّ،ػر   ػًِذظيكفى َى ـ ػِ ّىػلي ّى في  ىـزٍّ ىِ اّػذاٍيرى كىاً  ٍَ ِم   َػِذظكف ّػل ِػف  [ ٗ)ًإـ ِ  ى
اّ ػلِطلف م كذػػو يػؿ كقػػت  يفػػؿ ان بَفظػل . ذػػل لا رلػل زلػػِدة كال  قُػػِف . 

ل  اػِّ  ّػـ ل يفػؿ كال  َرلؼ كال  بدلؿ بنلؼ غلره ِف اّي ب اِّ قدِػن م ذإٌ ػ
ػػػذّؾ كقػػػ  ذلبػػػِ  بَفظبػػػِ م بػػػؿ قػػػِؿ   إف اّربػػػِ للف كايَبػػػِر اسػػػ َفظك ِ م ّك

 االن لؼ .

فظ ان ّهقرهف   ل ِ ػزؿ ِػف ح ػد ان  اػِّ  م إذ ّػك يػِف دّلؿ حه  ٌِ ػَك
ِػػف قػػكؿ اّب ػػر ّ طػػرؽ اّلػػل ِػػِ  طػػرؽ ّيػػلـ اّب ػػر م كقلػػؿ لَفظػػل ذػػو قهػػكب 

ػكابل ِف ِراد ببـ نلرنا م ّػك غٌلػ ر َِػد  قطػن ّقػِؿ ّػل اُّػبلِف   يػذبت  م ُك
ـ ل فؽ  ذا ّ وإ ِف ي ب سكاه .  يذا م ّك

 ػػػػ ِِِْيػػػثـ اِّ ػػػكذ  سػػػ ن  كذيػػػر اّقرطبػػػو ذػػػو  فسػػػلره ِف لَلػػػ  بػػػف 
ل يػػػِف كيػػػِف قِيػػػلِ رذلػػػ  اّقػػػدر حػػػِّو اّ ػػػبرة ِػػػف  ػػػبلإ اّفقبػػػِإ م َيػػػ  ٌِ ػػػ
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ّهِ ِكف م ك ك ِِلر إذ ذاؾ م ِ،هس  ظرم ِ،هس ل، ِ  ذلل اّ ِس كاّاهِِإ 
م ذػػدنؿ ذػػو ،ِهػػن اّ ػػِس ر،ػػؿ لبػػكدم َسػػف اّبلئػػن م طلػػب اّرائَػػن م ذػػ يهـ 

ّل   إسرائلهو ؟م قِؿ    اـ م قػِؿ ّػل    ذ َسف اّيلـ م دحِه اِّ ِكف م ذقِؿ
ِسػػهـ م ذقػػِؿ دل ػػو كدلػػف ِبػػِئو م كا ُػػرؼ م قػػِؿ   ذهِػػِ يػػِف باػػد سػػ ن ،ػػِإ 
ِسػػهِِن م ذػػ يهـ ذػػػو قيػػِلِ اّفقػػل ذ َسػػػف اّيػػلـ م ذػػدحِه اِّػػػ ِكف كقػػِؿ ّػػػل   

سػػلِؾ ؟ ؿ ّػػل   بهػػ  م ذقػػِؿ   ِػػِ يػػِف سػػبب إِّسػػت ُػػَِب ِ بػػِيِس ؟ قػػِ
ذػو اّاػِـ اِِّيػو ِػف ِ،هسػؾ َِببػتي ِف ِِػ َف  ػذه  ذقِؿ   َػلف ا ُػرذتي 

ػػدتي إّػػ  اّ ػػكراة ذي بػػت ِ بػػِ  ِى ايدلػػِف م ِك ػػت  را ػػو َسػػف اّنػػط م ذػػِؿ   ذاى
ثػػػلث  سػػػ   م ذػػػزدتي ذلبػػػِ ك قُػػػتي م  ذ دنه بػػػِ  اّي لسػػػن ذاريػػػ بِ حهػػػلبـ 
بكا بو م ذِ  رك ِ ِ و  م كحِدت اّػ  ا  ،لػؿ م  ّبلابِ م ذ يح،بكا ببِ م كَر

ت ثلث  س  ِ ل م ذزدتي ذلبِ ك قُتي ِكدنه بػِ اّبلاػن ذاريػ بِ حهػلبـ ذي ب
بكا بو م باد ِف ِح،بكا بب ف ِ كا ػ رك ِ ِ ػو م كحِػدت إّػ  اّقػرهّبلابِ م ذَر

ف م ك ػػـ اّػػذلف ذي بػػت ِ ػػل ثػػلث  سػػ  م ذػػزدتي ذلبػػِ ك قُػػتي ِكدنه بػػِ اّػػكراقل
م ك ػو َسػ ن اّنػط م  ف اّيػرلـ كلي بك ػل م ذاريػ بِ حهػلبـيِ كا لكرقكف اّقره

ػـ ل ػ رك ِ ِ ػو م  ك ػِ م ّك ذ ُفَك ِ ذهِِ ِف ك،دكا ذلبِ اّزلػِدة كاّ قُػِف ِر
 سلِو .ذا اّي ِب َِفكظ م ذيِف  ذا سبب إ  ِفٌ  ذاهِتي 

اّسػػػ ن ذهقلػػػت  قػػػِؿ لَلػػػ  بػػػف ِيػػػثـ راكم  ػػػذه اّقُػػػن م ذَ،،ػػػتي  هػػػؾ
ِين ك كذو   ػ م ك ك ِف اِّكاّو م سيفُٖٗاِّ كذ  س ن  سفلِف بف حيلل ن 
ِ ثقػػن كاسػػ  اّاهػػػـ يبلػػر اّقػػدر م قػػِؿ اّ ػػِذاو   ّػػكال ِِّػػػؾ ذلبػػِ م يػػِف َِذظنػػ

قِؿ لر م كسفلِف ّذ ب حهـ اَّ،ِز م ّل اّ،ِِ  ذو اَّدلث كي ِب ذو اّ فس
لَلػػ  ذػػذيرت ّسػػفلِف  ػػذا نبػػر إسػػلـ  ػػذا اّلبػػكدم م ذقػػِؿ    ،ػػد ُِػػداؽ 

ن م قػػِؿ   ذػػو قػػكؿ اذّػػؾ ذػػو ي ػػِب ان حػػز ك،ػػؿ م ذقهػػت   ذػػو ِم ِكيػػ  
ػف ًي ىػًِب اّهٌػًل( ] اِِّئػدة  بِرؾ ك اِّ  ذو اّ ػكراة كا  ًِ ًفظيكٍا  ٍَ ػِ اٍسػ ي ِى  ،لػؿ   )ًب

ف م ذقػػد قػػِؿ ذلػػل سػػبَِ ل   ره[ ذ،اػػؿ َفظػػل ِ كطنػػِ ببػػـ ذيػػِع م ِِػػِ اّقػػْْ 
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( ] اَّ،ػػر   ػػًِذظيكفى َى ـ ػػِ ّىػػلي ّى ػػفي  ىـزٍّ ىػػِ اّػػذاٍيرى كىاً  ٍَ ان حػػز ك،ػػؿ م ذ يفػػؿ [ ٗ)ًإـ ػػِ  ى
 ب فسل َفظل م ذهـ لي  .

ِ اّطبلػب اّفر سػو ِػكرلس بكيػِم كقد يِ ت إَدل اَّقِئؽ اّ ػو ِيػد  
)اّي ػػِب اِّقػػدس كاّقػػرهف كاّاهػػـ دراسػػن اّي ػػب اّسػػِِكلن ذػػو يػػكإ ذػػو ي ِبػػل 

ِػػِ قِّػػل اّقػػرهف َفػػظ ِػػف ِمٌ    ِفٌ  اِّاػػِرؼ اّاُػػرلن ( ذػػو   َرلػػؼ يػػِف م ِك
ّـ  ِسل لد  غللرم َفظ  بقو يِِ  زؿ حه  َِِد   " إف اّقرهف   ذا اّبِب

و كيػػػِل اُِّػػػَؼ اّ ػػػرلؼ "  ػػػل كدك  ػػػل ي بػػػن اّػػػَك ذػػػو اُّػػػدكر كقػػػت  زّك
 لػػؼ حبػػر قػػركف طكلهػػن مُػػِببِ يثلػػر ِػػف اّ َر ِ،لػػؿ ِ اّ ػػكراة كاي ِكثبػػت ِفٌ 

كاّػػذم لاهِػػل   كلقػػكؿ اّػػدي كر ُػػبَو اُّػػِّ   (ُ)يِػػِ ِثبػػت   ِقيػػبِ اّفظلػػ 
 اّقرهف ّـ لَظ بِّا ِلػن اّ ػو َظػوِ غلر ي ِبن  َث ِثقؼ ِفٌ بِ حهـ اّلقلف يؿٌ 

ػػػؿ ذ،ػػػِإ يِػػػِ قػػػِؿ  ػػػفِّو  " ِيِػػػؿ ِكدؽٌ م ببػػػِ  ػػػـ لُػػػؿ إّل ػػػِ يِػػػِ ُك ِِػػػِ  ّك
س  سػػػ  اِّسػػػهِكف ِػػػف اُِّػػػَؼ اّاثِػػػِ و هالؼ د اكقػػػ( ِ)إ سػػػِف ل كقاػػػل ِمٌ 
ُػػَؼ اّاثِػػِ و  فسػػل حهػػ  اّػػرغـ ِػػف م كقػػد بقػػو اِّ  باػػد ،لػػؿاّ سػػ  ،ػػللن 

ِ ذػػو ِقُػػكرة ذػػو  ػػػ َلػػث يػػِف َِفكظنػػََُُِّّ،ػػن إّلػػل َ ػػ  سػػ ن   فػػِإ اا
ل بلت ِف ن ب  .(ّ)ِس،د بدِ ؽ ّك

اّهبـ لسر ّ ِ َفظ اّقرهف كاّاِؿ بِق يػِه ك ػفال ذل ػِ لػـك اّػدلف اّهبػـ 
 هِلف.

 
 
 
 

                                                           

 م.1711( لسنة 1د )( مجلة آفاق عربية، السنة الثانية، العد1)
 . 97( مباحث في علوم القرآن نقال من مصدر أجنبي، 2)
 .3، هامش م97( المصدر نفسه، ص3)



 

19 

 

 الدرس الثاني 
  نزول القرآن عمى سبعة أحرف

حهػػػػػ  هّػػػػػل بسػػػػػـ انم كاَِّػػػػػد نم كاُّػػػػػلة كاّسػػػػػلـ حهػػػػػ  رسػػػػػكؿ ان ك 
ف كااله َبل ِك  م كباد  ُك

م َُِػػو ِ بػػِ ِيثػػر ِػػف ح ػػرلف  يػػِف اّاػػرب ل يهِػػكف بهب،ػػِت ِن هفػػنذقػػد 
    ِ ِ بِسِِإ ِكّقِبن م  ارض ّبِ اّهغكلكف ك،اهكا ّبِ ِ ّب،ن

ػكف  االسػ  طِإ   ِػػف   ِ طػ  بػدالن  ك ػك ،اػؿ اّاػلف اّسػػِي ن  ك ػِ. ذلقّك
ػػػل  اػػػِّ  ِحطػػػ  ػػػٍكثىرًإـ ػػػِ ِىٍحطىلٍ )   كقػػػرئ قّك  طل ػػػِؾ ا ػػػِ ِ {ُّيػػػكثر  (} ىػػػِؾى اٍّيى

ال ِ طػػػػو ِّػػػػِ ّ ػػػػرلؼ  اّهبػػػػـ ال ِػػػػِ   ِّػػػػِ ِ طلػػػػت ك اّيػػػػكثرم ككرد اَّػػػػدلث ا
ِ ِحطلػت كال ِاطػو ِّػِ ِ اػت. ككرد يػذّؾ ذػو ػِػِ   ِّػ  ِػف  الِ ات. بدالن 

اّلػػد اِّ طلػػن نلػػػر ِػػف اّلػػد اّسػػفه . بػػدال ِػػف  اّلػػد   اَّػػدلث اّ بػػكم اّ ػػرلؼ
ككركد ِثػػؿ  ػػذه ايَِدلػػث ليػػكف حهػػ  َِػػد   اّلػػد اّسػػفه  اِّاطلػػن نلػػر ِػػف

ػ ِِرلف ٌِ ِ ّب،ػن ِػف يػِف قػد  يهػـ ببػذه اّهب،ػن ِراحلنػ ِ ِف ليػكف اّرسػكؿ   إ
ػ؛ ي ل حهلل اُّلة كاّسلـ يِف ليهـ ايقكاـ يل   لنِطبل ٌِ ِ ِف  حه  ّغ ػلم كا 

ث سػػ  طِإ كركل اَّػػدلقػػؿ  ػػػذا اَّػػدلث ِػػف ُِػػَِب ّب،ػػن االليػػكف اّػػذم  
م  اّػػػذم يػػِف لػػػ يهـ بهب،ػػن قػػػرلش م ال يِػػػِ سػػِابِ ِػػػف رسػػكؿ ان  بهب، ػػل
   ِك بِ 

ػػػػػكف ِػػػػثلن ِ ػم ك ػػػػو إبػػػػداؿ الـ اّ ارلػػػػؼ ِلِػػػػ اّطِطِِ لػػػػن   طػػػػِب ذلقّك
فِ اّ،ػكم كلػركل ِ ػل ،ػػِإ  فِ اِ،كم لا كف بذّؾ  طِب اّبكاإ ُك اِبكاهم ُك

 ػػؿ ِػػف    انبػػلف ُػػَِب ل ذقػػِؿ ّػػل لِرسػػكؿ  ك ػػك  ر،ػػؿ إّػػ  رسػػكؿ ان 
ذقػػػِؿ  ّػػػلس ِػػػف اِبػػػر اُِػػػلِـ ذػػػو  حهلػػػل  ِبػػػر اُِػػػلِـ ذػػػو اِسػػػفر؟ ذػػػردٌ ا

ػػِذا  و ان حػػ بـ لػػِػاِسػػفرم ذقػػِؿ ّػػل ُػػَِب ل ريػػ رسػػكؿ ان ِػػِذا قػػِؿ ّػػؾ ِك
 ذ ،ب ػل ّػلس ِػف اّبػرٌ م فر ػسػاّاُّػلِـ ذػو  قهت ّلم ذقػِؿ  قػِؿ   ػؿ ِػف اّبػرٌ 

   ِك بِ اُّلِـ ذو اّسفر. 
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ك ػو قهػب اَّػِإ حل ػػِ ذػو ) َ ػ  ( كيِ ػت   لؿ ( اّفَفَن ) ّب،ن  ذ
َِػػػػػد اّقػػػػػػراإ ايرباػػػػػن  بػػػػػف ِسػػػػػاكد  ان  ػػػػػذه اّهب،ػػػػػن ذػػػػػو ُِػػػػػَؼ حبػػػػػد

اّي ي ن   ِك بِ  قبلهن  ذلؿ م حبد ان بف ِساكد يِف ِف يفٌ  اِّ بكرلف ؛
ِم كقػد قػرئ اّقػرهف َِّقبػِ  ػل ن ِ ِك إبداؿ اّيِؼ اِّؤ ثن ذو اّكقؼ  ل ن إك و   

ن يقراإة ِف قِر ) كقد ،اؿ ربش  َػ ش سػرلِ ( كقػراإة ػه   ذه اّهب،اّيرلـ ح
 ِػف طفِش حه   سػِإ اّاػِِّلف ( بػدالن ُِف قِر ) إف ان اُفِش كطبرش كا

ػػػػػػػػػػػػػًرل ِ  )اّقػػػػػػػػػػػػػراإة اِّ ػػػػػػػػػػػػػبكرة  ٍَ ىػػػػػػػػػػػػػًؾ سى بُّػػػػػػػػػػػػػًؾ  ى ػػػػػػػػػػػػػؿى رى اى  {ِْ(}ِرلـ   قىػػػػػػػػػػػػػٍد ،ى
هىػػػ  ) ػػػطىفىًِؾ حى ٍُ طىبـػػػرىًؾ كىا ػػػطىفىًِؾ كى ٍُ لفى ًإـف اّهـػػػػلى ا ًِ ػػػًِإ اٍّاىػػػِّى (}هؿ حِػػػراف   ٰ  ً سى
ِْ} 

ِكنرج اّطبرا و ذػو ايُػغر كاّبلبقػو ذػو دالئػؿ اّ بػكة حػف ،ػِبر  ،ػِإ 
ذقػػِؿ  م ف ِبلػػل لرلػػد ِف ل نػػذ ِِّلػػلإ   ذقػػِؿ  لػػِ رسػػكؿ ر،ػػؿ اّػػ  رسػػكؿ ان 
. ك ػذه ّب،ػن باػض اّقبِئػؿ ك ػو إَّػِؽ هنػر   ِدحػل ّلػل حهلل اُّلة كاّسػلـ

ػػل  اػػِّ اّسػػ اّيهِػػن  ػػِإ ًِّلػػٍل })   يت يِػػِ ذػػو قّك ِى ػػِ ِىٍغ ىػػ  حى اػػو  {  ىهىػػؾى ِِٖى
 .{ِٗ -ِٖاَِّقن  } (حى او سيٍهطىًِ للٍ 

ب،ػػِ ِ بػػِ ِػػِ يِ ػػت  م كيػػؿ    بـ ِ اػػددةذقػػد يػػِف اّاػػرب قبِئػػؿ ِن هفػػن ّك
 بهب، بػػػِ كقػػػد لَُػػػؿ ِثػػػؿ  ػػػذا بػػػلف ِذػػػراد اّقبلهػػػن إالٌ  اّقػػػرهف ِف  قػػػِر طل   سػػػ

اَػػػدة ذّػػػؾ ّ بػػػِلف ِسػػػ كلِت ايداإ اّ ِ ػػػئن حػػػف انػػػ لؼ اّكاَػػػدة كاّهب،ػػػن اّك 
، ػػػػو ذػػػػو ي ِبػػػػل اّنُػػػػِئص حػػػػف م ذقػػػػد ذيػػػػر ابػػػػف  ف ك فػػػػِكت اّ اهػػػػلـايّسػػػػ

 و اّقػرهف بهب، ػلػاّقراإات قِؿ  قِر حهو ِحراب ذو اّس،س ِ و ذو ي ِبل اّيبلر
سف ِ ب ػ ذقهت طكب  اّقرهف اّيػرلـ  ػزؿ ببػذه اّهب،ػنم  يفٌ ؛    طلب  ّبـ َك

ػػػـ لسػػػ ط  م   طلبػػػ م  ذقػػػِؿ ايحرابػػػو م ّب،ػػػن قػػػرلشك ػػػو  ذقِر ػػػِ بهب، ػػػل ّك
ذػل م قِؿ  طوم طوم ِ  طكم طك  قهتي  ِ طِؿ حهوٌ ػقراإ بِ بهب،ن قرلشم ذهِ

ف  قػؿ اّلػِإ إّػ  اّػكاكم ذهػـ لػؤثر ذلػل ػو يلؼ  بػِ طباػل حػػ ذا ايحراب  رل ِفٌ 
 كال  ِرلف. طبال حف اّ ِِس اّنفن  ز  ث    اّ هقلف كال
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سػػػهـ قػػػػكؿ اّرسػػػػكؿ  قػػػد كرد ذػػػػو اُّػػػػَلَلفك   ػػػػذا  إفٌ    اّبنػػػػِرم ِك
كردت َِِدلػػػث  كقػػػد ر ِ ػػػل ما ِػػػِ  لٌسػػػك  ػػػزؿ حهػػػ  سػػػبان َِػػػرؼ ذػػػِقرؤ اّقػػػرهف ِي 

كركالػػِت اَّػدلث حهػ  يثر بػِ ال  َػدد ِا ػ  ايَػرؼ  يثلرة ذػو  ػذا اّبػِب م
 . ِف اّ بو  اّسبان إذ ّـ   الف ب ص  

نػػػ لؼ ذػػػو اّهفػػػظ و  طػػػِؽ االِكيػػػكع ايَػػػرؼ اّسػػػبان ذػػػ كل َُػػػر
م كقد دارت هراإ ،ِبكر اّاهِِإ ذػو  ػذا  ن لؼ اِّا  ِك َ  اّ طؽ دكف ا

 ِ ػل لِيػف إ،ِػِؿ ِػذا ببـ حهػ  ا طِرم ّي بـ ّـ ل فقكا حه   فسلر ِالف إالٌ 
لف    قّك

  َقلقػػن  حػػدد اّسػػبان ّػػـ لقُػػد بػػل اَُّػػر ِم  ػػك ِفٌ  : القووول األول
 اّ لسلر كاّسان.اّادد بؿ اِّراد اّ سبلؿ ك 

اِّقُػكد بِّسػبان ذػو    ذ ب ِيثر حهِِإ اّسهؼ إّػ  ِفٌ  القول الثاني
ِكرادكا َقلقػػن اّاػػدد ّيػػف ان هفػػكا ذػػو  الل بػػِ ِك ػػبر ا راإ م اَّػػدلث اَُّػػر 
    ذو  ذا اّقكؿ ِرلِف

بِػِ ِ ٌ  الورأي األول : ػلس ِا ػػ   بػػِ سػب  ّغػػِت ِػف ّغػِت اّاػػربِّك م ّك
ِػػػِ كا  ٌ م ّػػـ لسػػِ  بػػػل قػػط  ذبػػذا ِػػػِم  د سػػبان ِك،ػػػلذػػو اَّػػػرؼ اّكاَػػ ذّػػؾ ِفٌ 

ل  زؿ حه  سب  ّغِت ِ فرقن ذو ،ِل  اّقرهف ِف ّغػِت اّاػرب اِّراد بذّؾ ِ ٌ 
ذليكف بايل  زؿ بهغن قرلش كبايل بهغن  ذلؿ كبايل بهغن  كازف كبايل 

اِ لبِ ذو  ذا يهل كاَدة.  بهغن ِ ؿ اّلِف كيذّؾ سِئر اّهغِت ِك
 ِػػف ذقػػد ،اهػػكا ِػػثلن م بػػِ سػػبان ِ ػػكاع ِػػف اّقػػراإات   ِ والوورأي الثوواني

   ِ ِف ايَرؼ اّسبان ذقد قِر ابف ِساكدِ ِك  كحن ان لؼ َرين ا حراب بِبن 
ػػِ  ىػػػذىا )    ِػػف  ُػػببِ ذػػو اّقػػراإة اِّ ػػبكرة ( بػػدالن برذػػ  )ب ػػر مِػػِ  ػػذا ب ػػره  ِى

 [.ُّ    }لكسؼ (بى ىرنا
ِ ( بِّسلف كاُِّد  كحن  ك،اهكا ِف إبداؿ َرؼ بَرؼ يقراإة ) اُّراط

 ِ.ثِ لن 
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نػػػ لؼ اّ طػػػؽ بػػػِّ فنلـ ِك اّ رقلػػػؽم كا ِِّػػػن ِك اّفػػػ  م ك،اهػػػكا ِػػػف ا
هكا كا ظبِر ِك ا دغِـ ك َك ذّؾ  كحِ ثِّثن   ذه ايك،ػل ِم ك يذا إّ  ِف ُِك

 إّ  سبان ِ كاع.
كاُّػػَل  قػػكؿ اّسػػهؼ ذيثلػػر ِػػف ّغػػِت اّاػػرب اّ ػػو حػػدت ّغػػِت  ػػو 

ذبػػو ِبِػػِ يثػػرت ك اػػددت  م حلػػن  اػػكد إّػػ  ّغػػن كاَػػدةن ّغػػِت ذر ذػػو اَّقلقػػ
َرؼ اّسػبان  ػذه لِيف إر،ِحبِ إّػ  سػب  ّغػِت ُِػهلن ذليػكف اِّقُػكد بػِي

 م كلِيف ِف ليكف اِّقُكد ببِ سبان ك،كه حِِن ِف اّقراإات. اّهغِت اّسب 
م  اِ كاَدن ّـ له ـز ح د  اهلِل اّقرهف ّهِسهِلف ّفظن  اّ بو  فٌ كرد ِكقد 

قػػِؿ  َػػدث ِ لزلػػد كلَلػػ  بػػف سػػالد يل ِػػِ م بػػك حبلػػد اّقِسػػـ بػػف سػػلـ ركل ِ
ذػو  قػِؿ  ِػِ َػؾٌ م ياػب بػف و بىػحػف ِي س بػف ِِّػؾ حف َِلػد اّطكلػؿ حػف ِ ػ

 ِ  ػػو قػػِرت هلػػن كقِر ػػِ هنػػػػر غلػػر قراإ ػػو ذقهػػت ِ ػػذ ِسػػهِت إالٌ  ُػػدرم  ػػوإ
لػِ رسػكؿ  ذقهػت  ذقِؿ ) ّو ( ِقِر لبِ رسػكؿ ان  )ّل( ِقِر لبِ رسكؿ ان 

   اػػـم كقػِؿ ا نػر  ِّػػلس  قرئ ػو ) لػِ رسػػكؿ  ان ِقِر  ػو هلػن يػػذا كيػذا؟ قػِؿ
بػِّقراإ لف حهػ  اّػرغـ ِػف  رسػكؿ ان  ذػ قرٌ  ( هلن يذا كيذا؟ قِؿ   اـم )ان

ليِئلػػػػػؿ ِ لػػػػػِ و ذقاػػػػػد ،برلػػػػػؿ حػػػػػف لِل ػػػػػو ،برلػػػػػؿ  ان لذبِػػػػػِ ( ذقػػػػػِؿ  إفٌ  ِك
ليِئلؿ حف    م ذقػِؿ ِليِئلػؿ ّقػرهف حهػ  َػرؼقػِر اا   لسػِرم ذقػِؿ ،برلػؿ ِك

 م َ   بهل سبان َِرؼ كيؿ َرؼ يِؼ  ِؼ. س زدها
ان  اِّ  ِ زؿ  ذا اّقرهف بهغن يؿ  كركل اّيَِؾ حف ابف حبِس  ِفٌ 

ان رسػكؿ  م كذو َدلث ابف حبػِس ذػو اُّػَلَلف ِفٌ  َو ِف َِلِإ اّارب
 لزلػػػد و َ ػػػ   ػػػل ذهػػػـ ِزؿ ِسػػػ زلده ك برلؿ حهػػػ  َػػػرؼ ذرا،اػقػػػِؿ ِقِر ػػػو ،ػػػ
ِف  رسػػؿ إّػػوٌ ربػػو ِ ح ػػد ِسػػهـ ِفٌ بػػو ِي   بػػ  إّػػ  سػػبان َِػػرؼم كذػػو َػػدلث ا

 ئقر ِِف  ذ رسؿ إّوٌ م ف حه  ِِ و ل ِف  كا اّقرهف حه  َرؼ ذرددت إّل ئِقر 
 ئِف ِقػػر  ذ رسػؿ إّػوٌ م ف حهػ  ِِ ػػو ف  ػكا ذػػرددت إّلػل ِم اّقػرهف حهػ  َػرذلف 

   برلػؿ حهلػل اّسػلـ قػِؿ ّػل، م كذو َدلث هنر ِفٌ  اّقرهف حه  سبان َِرؼ
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كا ذقد ُِػِبكام ؤ َرؼ قر ِِ ان ل ِرؾ ِف  قرئ ِِ ؾ حه  سبان َِرؼ ذ لٌ  إفٌ 
يِف لقرئ اّ ِس بهغػن كاَػدة  اّ بو  ِفٌ  ِف كركم حف حهو كابف حبِس 

 ػػػ د ذّػػػؾ حهػػػلبـ ذ ػػػزؿ ،برلػػػؿ حهلػػػل اّسػػػلـ ذقػػػِؿ لػػػِ َِِػػػد ِقػػػرئ يػػػؿ قػػػـك ِذ
 بهغ بـ.

 قػِؿ حِػر بػف اّنطػِب  بف  بِب ِفٌ ا كقد ،ِإ ذو اَُّلَلف حف
ذِسػ ِات    سِات   ػِـ بػف َيػلـ لقػِر سػكرة اّفرقػِف ذػو َلػِة رسػكؿ ان 

 ذيػػدت  ػػِ حهػػ  َػػركؼ يثلػػرة ّػػـ لقرئ لبػػِ رسػػكؿ ان ؤ ّقراإ ػػل ذػػإذا  ػػك لقر 
ِثب حهلل ( ذ ُبرت َ   سهـ ذهبب ل بردائػلم  دتػ) ِم  يِسِكره ذو اُّلة 

  ػِ قػِؿ  ِقِر لبػِ رسػكؿ ان ؤ ِا ؾ  قر ػّسػكرة اّ ػو سػذقهت  ِػف ِقػِرؾ  ػذه ا
م    غلػػػػر ِػػػػِ قػػػػِرتػقػػػػد اقِر لبػػػػِ حهػػػػ رسػػػػكؿ ان  ذقهػػػػت  يػػػػذبت ذػػػػك ان إفٌ 

ذقهت  لػِ رسػكؿ ان إ ػو سػِات  ػذا لقػِر   طهقتي بل ِقكده إّ  رسكؿ ان ذِ
ثػـ م ل لِحِر هٍ ِرسً    سكرة اّفرقِف حه  َركؼ ّـ  قِر لبِم ذقِؿ رسكؿ ان 

    ػػِ ذقػػِؿ رسػػكؿ ان ؤ ذقػػِر حهلػػل اّسػػكرة اّ ػػو سػػِا ل لقر   ػػِـ قػػِر لِاقػػِؿ  
قػِر لػِحِرم ذقػِرت اّقػراإة اّ ػو ِقِر ػوم ذقػِؿ رسػكؿ ان ام ثػـ قػِؿ   يذا ِ ّزتٍ 

  ٌر كا ِػػِ  لٌسػػؤ  ػػزؿ حهػػ  سػػبان َِػػرؼ ذػػ قر ّقػػػػرهف ِي  ػػػذا ا م  يػػذا ِ ّزػػتم إف
ل  بِ رنُن ّهقبِئؿ اّ و يِ ت ر ِ ل ( ِ ٌ ) ِِ  لسٌ  ِ لم كاّذم لفبـ ِف قّك

  س طل  ِف  يره ِّس  بِ حه  ّب،ن قرلش ِك حه  اّهب،ن ايُهلن. ال
ػل ٌِ ػكذير ابف ق لبن ِ ٌ  ل ل يػِف ِػف  لسػلر ان يِػن اّقػرهف ذػو ِكؿ  زّك

ل  ػػِ ،ػػرت قػػكـ بهغػػ بـ  بكسػػِطن ،برلػػؿ بػػ ف لقػػرئ يػػؿـ  سػػبَِ ل ِِػػر رسػػّك ِك
ل  يػػػذا لهفػػػظ ببػػػِ ( لقػػػِر ) ح ػػػ  َػػػلف ( يٌ ػػػ ) ِػػػثلن م ذِّبػػػذّو  حهلػػػل حػػػِد بـ

سػػػػكد ك،ػػػػكه ( لقرؤ ػػػػِ ك ً اهػػػػـ ( ك))  ً  ك اهِػػػػكف() ً  لقػػػػِر كلسػػػػ اِهبِم كايسػػػػدم
،ِلابػػػػِ بيسػػػػر اّ ػػػػِإ ال بف َبػػػػِم كاّ ِلِػػػػو لبِػػػػز كلقػػػػِر ) ذػػػػؤاد ِـ ِكسػػػػ  (م 

 ذلقِر ) ذكاد ِـ ِكس (. لبِز كاّقر و ال
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ػػك ِفٌ  ػػيػػؿ ذرلػػؽ ِػػف  ػػؤالإ ِي  ّك ػػِ ،ػػرل حهلػػل ف ر ًِِ لػػزكؿ حػػف ّغ ػػل ِك
ػػـ لِي ػػل   ال ػػ دٌ ِ كيبػػلن  ك ػػِب  اح لػػِده طفػػلن  ذّػػؾ حهلػػل كحظِػػت اَِّ ػػن ذلػػل ّك

 كقط  ّهاِدة م ك ذّلؿ ّهسِف  باد رلِين ّه فس طكلهناّقراإة بهب،ن قرلش إالٌ 
طفػػػػل ِف ل،اػػػػؿ ّػػػػل ِ سػػػػان  ِ ػػػػل ّك ِ ذػػػػو ِ ذػػػػو اّهغػػػػِت ِك ُػػػػرذن م ذػػػػ راد ان بَر

 بـ ذو اّدلف.اَّريِت ّ لسلره حهل
 :ذكره مسألتان مر يتبين مما

اّقرهف اّيرلـ  زؿ بهب،ن قرلش ّفَُِ بِم ذقد يِ ت  ِثؿ    ِفٌ  ِكال ِِ
 اّهغػػن ايدبلػػن اِّ ػػ رين بػػلف اّقبِئػػؿ اّاربلػػنم  ػػذا ذػػو ايحػػـ ايغهػػبم ِم  ِفٌ 

ػػ ّب،ػػن  ِػػلـ   بػػر   ِفٌ ِ ِػػف ذّػػؾ ِػػثلن اّقػػرهف اّيػػرلـ ِ ػػزؿ بغلػػر  ػػذه اّهغػػن ِلين
ػػكف  ِرسم كبػػئسم كذػػؤادم اّبِػػ زة ذ َققبػػِ كل ػػِريبِ ذػػو ذّػػؾ ِيثػػر اّبػػدك ذلقّك

 إذا ل برك بػػػِ إالٌ  لكف )اّقر ػػػلكف( اّبِػػػزة كالكنِسػػػئنم ذػػػو َػػػلف لسػػػبؿ اَّ،ػػػِز 
ػػػػكف  راسم كبػػػػلسم كذػػػػكادم كنِسػػػػػلنم كقػػػػػد  ػػػػزؿ  ِرادكا َِِيػػػػِة اّ ِلِلػػػػلف ذلقّك

 اّقرهف اّيرلـ ببِ لف اّهغ لف.
ل اّقػرهف  ػزؿ بهب،ػن قػرلش ال لا ػو  ػذا ٌِ ػ ير ِفٌ ل َػلف لػذ  ٌِ ػ كاّثِ لن

م بػػؿ يِ ػػت   يػػِف  م إذ ّػػـ  يػػف ّب،ػػن قػػرلش قػػراإة كاَػػدة  ػػزؿ بقػػراإة كاَػػدة
اّقػراإات ذػو حبػد  فٌ إم  م كان ِحهػـ كإ ذّػؾ لِيػف اّقػكؿحدة قراإاتم ذػو يػ

ن بِيَرؼ اّسبان يِ ت رسكؿ ان     حه  قسِلف كاِّ ِّك
بػػِ ذػػو لقػػِر ببػػِ ذػػو ُػػل ل ؛ ي ٌ  ف اّرسػػكؿ م ّػػـ ليػػ ات ِؤق ػػنقػػراإ

ِراحػػِة ًّهىب،ػػًِت  ببػػِ رسػػكؿ ان  ِقػػرٌ  ِػػِاَّقلقػػن ّػػـ  يػػف قػػراإات ِ ّزػػن ؛ كا  ٌ 
بِ يِ ت ذو حبػد رسػكؿ ي ٌ  ّغِ ِ حثِِف ِاّقبِئؿم ك ذه  و اّقراإات اّ و 

م  بهب، ػل اّنُِػنا ّيؿ ِف ّـ لس ط  ِف لقِر اّقػرهف إالٌ رنُن ك لسلرن  ان 
اّ ػِس  اػكدت ِّسػ  بـ  ذّػؾ ِفٌ   كقد ِبطهت  ذه اّرنُن ذو حبد حثِػِف 

 ذو ُل ل. حه  قراإة اّقرهف بِّقراإة اّ و يِف لقِر ببِ رسكؿ ان 
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كقراإات دائِن ثِب ن  ِبان ّهغن قػرلش ِكنػرل  ِباػن ّهغػِت قبِئػؿ ِنػرل 
يف ّيػ كف  ػذه اّقػراإات  زؿ ببِ اّقرهف اّيرلـ ال ِراحِة ّهب،ِت  هؾ اّقبِئؿ ّك

ِف َلث بلغ بػِ كذُػَِ بِم ك ػذه  ػو اّ ػو ِبقِ ػِ  بهغت ِس كل ّغن قرلش
ػػد اي حثِػػِف  ػػكَك بػػِ ي ٌ نػػ لؼ ّب،ػػِ بـ ّهقػػراإة ببػػِ ؛ اسػػلِلن حهػػ   ن اٌِ

م ك ػػػو اِّدك ػػػن ذػػػو  قػػػراإات ِرلػػػد ببػػػِ اف   هػػػ  كلقػػػِر ببػػػِ إّػػػ  قلػػػِـ اّسػػػِحن
 اّقػراإات اّسػػب  كاّقػػراإات اّا ػػرسػػـ اُػَِؼ اّ ػػو بػػلف ِلػدل ِ اّلػػكـ  َػػت اِّ

اّ ػػو  ػػو  فػػس اُِّػػَِؼ اّ ػػو ،ِػػ  ذلبػػِ زلػػد بػػف ثِبػػت اّقػػرهف ِكرسػػهت ذػػو 
سػػػػػـ اُِّػػػػػَِؼ ِِػػػػػف اِّدل ػػػػػن إّػػػػػ  ايُِػػػػػِرم كحرذػػػػػت ب نلذػػػػػن حثِػػػػػِف 

رسػػػػػِّبِ اّاثِِ لػػػػػن  سػػػػػبن إّػػػػػ  اّنهلفػػػػػن اّثِّػػػػػث اّػػػػػذم ِِػػػػػر ب سػػػػػنبِ م ك ػػػػػذه كا 
ػػن حػػف اُّػػَؼ اّ ػػو  ،ِػػ  ذلبػػِ زلػػد بػػف ثِبػػت اُِّػػَِؼ  ػػو  فسػػبِ اِّ قّك

ػػن حػػف اّقطػػ   ِليػػِ اّقػػرهف ذػػو نلذػػن ِبػػو بيػػر اُّػػدلؽم ك ػػو  فسػػبِ اِّ قّك
 ب ِره ك َت سِال كا  راذل. اّ و ي بت حهلبِ اّقرهف ذو حبد رسكؿ ان 

ِِ ل،ب ا  ذه اّقراإات ّـ  يػف ذػو يػؿ هلػن ِػف هلػِت  فٌ ّ  بلل حهلل ِِك
ػػف ،بػػن  يػػؿ سػػكرة ِ ذػػو نػػا ِالـ اّقػػرهف اّيػػرلـ بػػؿ   ػػِؿ حػػددن  م  ػػذا ِػػف ،بػػن ِك

ن  ل  ييػػ  ا ػػو ِفٌ  )سػػبان َِػػرؼ( الِنػػرل ذػػإٌف حبػػِرة  ِػػف  ػػذه ا لػػِت اِّ ػػِّك
هػؾ لػـك لن ػ قِر سب  قراإات ِك ح رم ِػف ذّػؾ ِثػ  ) ِِّػؾ لػـك اّػدلف ( ك ) ِك

 اّقراإ لف ذقط ا لن ِف سكرة اّفِ َن  قِر ببِ لف م ذبذه[ ُاّدلف ( ] اّفِ َن  
بيػػػـ ك  بيسػػػػر اّػػػراإ م قػػػِر بقػػػراإ لف ذقػػػط  [ ُّٕ] ايحػػػراؼ  ف ( )لار ػػػك كم 

ك نفلفبِ [  قِر بقراإ لف ذقط ) ،ِ  ( بف   اِّلـ ِ   ]اّبِزة )،ِ (ك م اّراإم
[  قػػػػػِر )  ٕٕ   )،ِػػػ ( بفػػػػ   اِّػػػلـ ك  ػػػػدلد ِم ك)حهػػػػلبـ اّق ػػػِؿ( ] اّبقػػػػػػرةم ك

) يػػػـ اّبػػػِإ كاِّػػػلـ كهػػػلبـ اّق ػػػِؿ( بحهػػػلبـ اّق ػػػِؿ ( بيسػػػر اّبػػػِإ كاِّػػػلـ ك )ح
حهلبـ اّق ِؿ ( بيسر اّبِإ كيـ اِّلـم ذ قِر  ػذه ا لػن ببػذه اّقػراإات اّػثلث 

 ذقط.
ػػل  اػػِّ  ِكيثػػر اّقػػراإات حػػددن  قىِّىػػٍت  ا ِربػػ م ك ػػو ذػػو ِّفػػِظ قهلهػػن يقّك كى

ك هَػظ ِف ٍت ِرب  قراإات  ػذير ِ ذلِػِ باػد م ذقد قيًرئى  {ِّلكسؼ  } ( ىٍلتى ّىؾى 
ا ِ ػػػِ كاَػػػد ماّقػػػر ،ِلػػػ   ػػػذه  كاَّيِػػػن ِػػػف ك،ػػػكد  ػػػذه  اإات نطبػػػِ كاَػػػد ِك

 اّقراإات لِيف إ،ِِّبِ ذلِِ ل  و 
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ػاَّيِن ايّك   ا ٌِ نػ لؼ حُػكر ِ ان ا سػلِلن حهػ  ّ لسلر حه  اي
غِ بػػ م سػػكاإ يِ ػػت ِػػف قػػرلش ِـ ِػػف غلػػر قػػرلشم كسػػكاإ حربلػػن ِِكقِّلِبػػِ ّك
 يِ ت ِـ ِح،ِلن.

ػػػػػل  اػػػػػِّ كاَّيِػػػػػن اّثِ لػػػػػن   ػػػػػو اّ،ِػػػػػ  بػػػػػلف    َيِػػػػػلف ِن هفػػػػػلف يقّك
ػػػػلًض كىالى ) ًَ ِى ػػػػِإ ًذػػػػو اٍّ ػػػػلًض قيػػػػٍؿ  يػػػػكى ِىذنل ذىػػػػٍِح ىًزّيكٍا اّ اسى ًَ ِى ػػػػًف اٍّ لىٍسػػػػ ىّيك ىؾى حى كى

ػبُّ  ًَ ـي اّهٌػلي ًإـف اّهٌػلى لي يي ػرى ِى ٍلػثي ِى َى ػٍف  ًِ ـ  ى لىٍطبيٍرفى ذىًإذىا  ىطىبـػٍرفى ذىػٍ  يك يـف  َى بيك يـف   ىٍقرى
ِي ىطىباًرلفى اّـ ـكاًبلفى كى  بُّ اٍّ ًَ قرئ بِّ نفلؼ كاّ  دلد ذو َػػرؼ  { ِِِاّبقرة  } (لي

ػػلغن اّ  ػػدلد  فلػػد ك،ػػكب اِّبِّغػػن ذػػو طبػػر  اّطػػِإ ِػػف يهِػػن ) لطبػػرف ( ُك
ػػ حهػػ  زلػػِدة اِّا ػػ  زلػػِدة اِّب ػػ   ػػدؿٌ  ؛ يفٌ   سػػِإ ِػػف اَّػػلضاّ ٌِ ِ قػػراإة م ِ

،ِػػكع اّقػػراإ لف ل بِػػِاّ نفلػػؼ ذػػل  فلػػد  ػػذه اِّبِّغػػن ِك    ِفٌ  َيػػـ بػػ ِرلف ِّك
 قطػِع اَّػلضم ِِ َ   لَُؿ ُِػؿ اّطبػر كذّػؾ بلقرببِ زك،ب اَِّئض ال
غ سػِؿ  إذا بِّغػت ذػو اّطبػر كذّػؾ بِالإالٌ ِ ِ زك،بِ ِلين لقربب ل الكاّثِ و  ِ ٌ 

ػف كاذقػل ،ػكاز اّقػراإ لف لػدؿ  م كلبػدك ِفٌ  ك ك ِِ ذ ب إّلل ا ِِـ اّ ِذاو ِك
 ِ. ِف ايِر اّثِ و ِذيؿ ِكيثر اس َبِبن إالٌ م  حه  ،كاز ايِر ايكؿ
يػػف ذػػو َػػِّ لف    كاَّيِػػن اّثِّثػػن  ػػو اّدالّػػن حهػػ  َيِػػلف  ػػرحللف ّك

ػػل  اػػِّ  ذػػو بلػػِف اّكيػػكإ ػػ يـٍ ًإّىػػ  )   ِن هف ػػلف يقّك ٍِ ِى يػػكٍا ًإذىا قي لىػػِ ِىلُّبىػػِ اّـػػًذلفى ه
ِى  ـٍ ًإّىػ  اٍّ ـٍ كىِىٍلػًدلىيي ك ىيي لًة ذٍِغًسهيكٍا كي،ي ُـ ـٍ ًإّىػ  اّ هىييػ ـٍ كىِىٍر،ي ؤيكًسػيي كٍا ًبري َي سىػ ٍِ رىاًذػًؽ كىا

قػػرئ ب ُػػب ) ِر،هيػػـ ( كب،ر ػػِ ذِّ ُػػب لفلػػد طهػػب  { ٔاِِّئػػدة  } (اٍّيىٍابىػػلفً 
اّاطػؼ َل ئػذ ليػػكف حهػ  ّفػظ )ك،ػػك يـ( اِّ ُػكب اّػذم َيِػػل  غسػهبِ يفٌ 

َل ئػػػذ ليػػػكف حهػػػ  ّفػػػظ )  اّاطػػػؼ يفٌ  ؛ ر لفلػػػد طهػػػب ِسػػػَبِم كاّ،ػػػ اّغسػػػؿ
اّ ُػب  ػك ايُػ   ؼ ِفٌ كاِّاػرك م سيـ ( اِّ،ػركر اّػذم َيِػل اِّسػ  رؤك 

ػل  كاي بر ؛ كلػؿ  يف اِّراد بل اَِّّن اّاِِػن اّ ػو  ػو ك،ػكب اّغسػؿ ّقّك
م ك ػػذا َػػدلث  بػػكم  ّ:حقػػِب ِػػف اّ ػػِر إف ّػػـ  غسػػؿ كايحقػػِب ِػػؤنر اّقػػدـ

ػـ لغسػؿ قدِلػل ك ػك َػد قِّل رسكؿ ان  لث َل ِِ  ظػر إّػ  ر،ػؿ ل كيػ  ّك
سهـ كغلر ِِ ِِِ اّ،ر ذقد يِف ذػو َػِالت نُِػن ك ػركط م  ركاه اّبنِرم ِك

 .ِال ن
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ػػل  اػػِّ     كاَّيِػػن اّراباػػن   اّ،ِػػ  بػػلف ِا لػػو اّقػػراإ لف ِػػف ذّػػؾ قّك
لًػػو  ىػػىًذًه اّهٌػلي ِ) ٍَ كً ػبىِ قىػِؿى ِىـ ػ ى لي هىػ  حيري ًِكلىنه حى هى  قىٍرلىنو كىً وى نى ـر حى ِى ٍك يىِّـًذم 

ػِ ِىٍك بىٍاػضى بىٍادى  ِن ـٍ ّىًبٍثتى قىػِؿى ّىًبثٍػتي لىٍك ِـو ثيــ بىاىثىلي قىِؿى يى ئىنى حى ًِ ِ ىلي اٌّهلي  ِى ٍكً بىِ ذى ى ِى
ـٍ لى ىسىػـ ٍل كىا ظيػٍر ًإّىػػ   ػؾى كى ىػػرىاًبؾى ّىػ ًِ ػِـو ذىػِ ظيٍر ًإّىػ  طىاىِ ئىػػنى حى ًِ لىػٍكـو قىػِؿى بىػؿ ّـًبثٍػتى 

ًّ ىٍ،اىهىؾى هلىنن ّاه ًِرؾى كى ِى ػِ ًَ ِن ٍَ ــ  ىٍيسيػك ىِ ّى ـ ًِس  كىا ظيٍر ًإّى  اًّاظىِـً يىٍلؼى  ي ً ػزي ىِ ثيػ
ػػػػػػػػػػػػٍوإو قىػػػػػػػػػػػػًدلره  هىػػػػػػػػػػػػ  ييػػػػػػػػػػػػؿا  ى ـي ِىـف اّهٌػػػػػػػػػػػػلى حى ػػػػػػػػػػػػِ  ىبىػػػػػػػػػػػػـلفى ّىػػػػػػػػػػػػلي قىػػػػػػػػػػػػِؿى ِىٍحهىػػػػػػػػػػػػ ِـ  (}ذىهى

ِـ بايػػػػبِ ذػػػكؽ باػػػػض م ظػػػكاّ  ػػػز )بػػػػِّزام(   لا ػػػو رذػػػػ  اّا {ِٗٓاّبقػػػرة  
ر،ِحبػػِ إّػػ  ِػػِ يِ ػػت حك  ا ّباػػث اّػػركح كبيػػكف ذّػػؾ  ِبلػػدن  هلػػلاِّػػراد ،ِابػػِ كا 

كاّ  ر م ِا ِه   اّباث كا َلِإ م ذا د ،ِ   ذلبِ م كقرئت      ر ِ )بِّراإ(
 ػِ لف اّقػراإ لف ليػكف  فسػلر ا لػن   كا ظػػر إّػ  َِػِرؾ اّػذم ِػِت قبػؿ ِئػػن 
سػػػػ ن ك فسػػػػنت حظِِػػػػل ك  ػػػػِثرت   ػػػػِ ك  ػػػػِؾ م يلػػػػؼ  ،ِابػػػػِ ك الػػػػد ِ إّػػػػ  

 .َللبِِكايابِ م كا ظر يلؼ  
ػػل  اػػِّ   كاَّيِػػن اّنِِسػػن دى ٍػػلي اّـ ًػػو )    لِيػػف  كيػػلَبِ ذػػو قّك كىرىاكى

باو  اىِذى اٌّهًل ًإـ لي رى ِى قىِّىٍت  ىٍلتى ّىؾى قىِؿى  ـهقىًت ايىٍبكىابى كى  يكى ًذو بىٍلً بىِ حىف ـ ٍفًسًل كىغى
ِيكفى  ٍثكىامى ًإـ لي الى ليٍفًه ي اّـظًِّ ِى سىفى  ٍَ  { ِّلكسؼ  } (ِى

 قيًرئىٍت ) لت ّؾ ( ِرب  قراإات َُلَن ِك كا رة  و 
 ً لتى ّؾ  بيسر اّبِإ ك سيلف اّلِإم كذ   اّ ِإ. .ُ

 ً ٍئتى ّؾ  بيسر اّبِإم ك سيلف اّبِزةم كذ   اّ ِإ. .ِ

  ىلتي ّؾ  بف   اّبِإم ك سيلف اّلِإم كيـ اّ ِإ. .ّ

  ىلتى ّؾ  بف   اّبِإم ك سيلف اّلِإم كذ   اّ ِإ. .ْ

ؽ ّ راكد ببِ لكسؼ حف ائاِِرة اّازلز ا بات حدة طر  ل ِفٌ ِِِ ال ؾ ذل
ب بػرات نطِببػِ ّػل ك اػدد  غِِ ػل اِّغرلػن كاِّثلػرة ّيػكاِف اّ ػػبكةم  فسػلم ذّػؾ 
ػػػ ؽ ائػػػ اػػػػدد قػػػراإات )  لػػػت ّػػػؾ ( يػػػِف ّل ػػػلر إّػػػ   اػػػدد طر  ػِ ِفٌ ذلظػػػػبر ِلين

لبػِ بَػدلثبِ سػػ ِِّن لكسػؼ حهلػل اّسػلـ إّكاإ اّ و ا با بِ اِِرة اّازلػز الا غ
ذا يػػِف قػػِرئ اّقػػرهف  كنطِببػػِ كحػػرض ِفػػِ ف ،سػػِبِ ذػػو ِكاقػػؼ ِن هفػػن م كا 

ل بػبذه اّطرلقػن ِحػِد لالد  ذه ا لن ِرب  ِرات ّلس كذو اّقراإات ،ِلابِ ذي  ٌ 
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ِربان ِ ػكاع ِػف ِ ػكاع ا غػكاإم ذيػؿ طرلقػن   ػلر إّػ   ػكع لن هػؼ حػف اّ ػكع 
 اّذم   لر إّلل اّقراإة اينرل.

ػػل  اػػِّ كذػػو ق [ قيًرئىػػٍت ) ِؼ (  ِّ) كال  قػػؿ ّبِػػِ ِؼ ( ] ا سػػراإ   ّك
( ب  ػػػكلف  ) ِؼ  ك( بفػػػ   اّفػػػِإ  ) اؼـ ك ثػػػلث قػػػراإات. ) اؼا ( بيسػػػر اّفػػػِإ 

اّفػػِإم   ػػكلف يسػػرم كيػػذّؾ لظبػػر ِف  اػػدد قػػراإة ) اؼ ( ذػػو  ػػذه ا لػػن ،ػػِإ 
 اّي،ر. ّلَث ايب ِإ إّ  حدـ نطِب اّكاّدلف ب م  كع يِف ِف ِ كاع

ذيػػؿ قػػراإة ذػػو  ػػذا اّقػػرهف َِسػػكب ِا ِ ػػِ كغريػػبِ ذِػػِ ِحظِػػل ِػػف 
فظل كاّاِؿ بل اّهبـ هِلف.  ي ِب! اّهبـ لسر ّ ِ قراإة اّقرهف َك
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 الدرس الثالث 
  تدوين الحديث النبوي

ػَبل  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كااله.  ِك
ػػػل كهنػػػره كظػػػِ ره اّ ّك هبػػػـ إ ػػػِ  سػػػ ّؾ ذػػػكا   اّنلػػػر كنكا ِػػػل ك،كاِاػػػل ِك

ـ اّراَِلف.  كبِط ل كاّدر،ِت اّال ذو اّ، ن. هِلف لِ َِر
ِ َِِد   ئكؿ  قؿ إّل ِ  ذا اّدلف ِف اّبِر  رسإالٌ  ا سلـ دلف ان ِك

ـ ِػثل ،برلػؿ حهلػل اّسػلـ م ذقػد حهـػ حز ك،ؿ حف طرلؽ ،برلؿ حهلػل اّسػلـ
ِم ذقد  كي  بػلف م كطبؽ ّل ذّؾ حِهل   يلؼ لُػهو كيلؼ ل كي  كؿ اّرس

ه  ِِِِلم ذ ٍ  ه  ِال اُّهكات اّنِس. نهفل  رسكؿ ان  ــ  ى لدللم ُك  ُك
ِ لَػدث َػدلثن     يػِف رسػكؿ ان  كحػف حِئ ػن ريػو ان ح بػِ قِّػت

 سػػػػرد اَّػػػػدلث يسػػػػرديـ. ِنر،ػػػػل اّنِسػػػػن إالٌ لم ال  يَُػػػػِه ّػػػػك حػػػػػٌده اّاػػػػػِدٌ 
؛  م بػؿ لنػرج ايّفػِظ ب ػؤدة لسرع ذو اّيػلـ يِف ال ل اّ سِئو. كاِّا   ِ ٌ 

 كيِف ذّؾ ِف ِ،ؿ ِف لفبـ يلِل اّسِِ  ِك لَفظل إف  ػِإ. كحػف ِ ػس 
ذم.م لالد اّيهِن ثلثن  قِؿ  يِف رسكؿ ان   ِ ّ اقؿ ح ل. ِنر،ل اّ ِر

 اَّػػدلث ّػػئٌل ذػػو بدالػػن  ػػزكؿ اّقػػرهف حػػف ي ِبػػن  كقػػد  بػػ  رسػػكؿ ان 
احػػػػث ا ِػػػػف اُّػػػػَِبن ك،ػػػػدكا ِػػػػف اّبك ذػػػػرادن  ِف   ػػػػِؾ ِم إالٌ  لنػػػػ هط بيػػػػػلـ ان

 ِػِ يػػؿٌ ِك ربٌ  يثػر ِػِ سػِاكه حػف رسػكؿ ان اّ فسػلن ِػِ َِهبػـ حهػ  ي ِبػن ِ
سػػػ ث   باػػػض قػػػد ا م بػػػؿ اّرسػػػػػكؿ  ِػػػِ سػػػِاكا ح ػػػل حهلػػػل اُّػػػلة كاّسػػػلـ

 ـ ِف ايِللف يِ كا لَفظػكف اَُِّبن ِف اّ بو ذقد يِف  ؤالإ لي بكف كغلر 
 كباػػػد ِف ِِػػػف اّرسػػػكؿ  ذػػػو ُػػػدكر ـ ِػػػِ  لسػػػر ّبػػػـ ِػػػف َػػػدلث اّ بػػػو 

سػػِ  بي ِب ػػل بُػػفن حِِػػن ذػػِ برل حػػدد ِػػف اُّػػَِبن  اّ بػػِس اَّػػدلث بػػِّقرهف
 ان كحبدم كحِرك بف اّاِص م ذقػد يِف حبد ان بف حِرك م  ب دكلف اَّدلث

ه  اّػرغـ ِ ِف  سلِ ل حاَّدلث نكذن   س بف ِِّؾ ِِف لي بكفِك م بف حبِس 
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ل ك،ِإت ح ِلن اّ ِبالف بَِّدلث الح قِد ـ ب ٌ ػ ِف َفظبـ ّل كقكة َفظبـ م
ػػػو ال ا ػػػػِه كاَّػػػدلث  ِفٌ لن هػػػؼ حػػػف اّقػػػرهف إالٌ  َك م  اّقػػػرهف ِػػػَك  بهفظػػػػل ِك

 . َِك  بِا ِه ذقط
ف  َُلفن ساد بف حبػِدة   اَُّؼ اّ و ي بت ذو حبد اّرسكؿ ِك
ػػػػػَلفن بػػػػػف ، ػػػػػدب )ت اي ُػػػػػِرم  ػػػػػػ( كيػػػػػِف ّ،ػػػػػِبر بػػػػػف حبػػػػػد ان َٔم ُك

ػػٖٕ)ت  ان حبػػد،ِِابػػِ ي ببػػِ اّ ػػو م كاُّػػَلفن اُّػػِدقن  ِػ ػػػ( ُػػَلفن ِلين
و ذػػ  ػػػ( ذقػػد ،ػػِإ حبػػد ان لسػػ ف و رسػػكؿ ان ٓٔبػػف حِػػرك بػػف اّاػػِص )ت

كاّغيػب؟  ِسِ ؟ قِؿ   اـ. قِؿ  ذػو اّريػِ   ِي ب يؿ ِِ  ف اّي ِبن قِئلن 
 ُػَؼ يثلػرة   ِم كقد يِ ت يبو  رلرة َق  ّؾ إالى ِقكؿ ذ ذإ و ال قِؿ   اـ

م ك ػػذه اُّػػَؼ يِ ػػت ِ ػػبكرة ح ػػد اُّػػَِبن كقػػد   ِقهك ػػِ كرككا ايَِدلػػث 
س د ا ِِـ َِِػد كغلر ِػِم  م كظبرت َِِدلثبِ ذو َُل  اّبنِرم ح بِ م ِك

َػػدل ُػػَؼ ِبػػو  رلػػرة ركا ػػِ  هِلػػذه  ِػػِـ بػػف ِ بػػل ذه م كقػػد حثػػر حهػػ   ػػ كا 
اَُّلفن اّبَِث اَِّقؽ اّػدي كر َِِػد َِلػد ان ذػو ِنطػكط لف ِ ِػِثه لف 

بػِ بِر بػػِ ِِثهػن ذػو ِسػ د ا ِػػِـ ذػو دِ ػؽ كبػّرلف كزاده ثقػن بِػػِ ،ػِإ ذلبػِ ِ ٌ 
ا ِػف َِِدلثبػِ ِػركم ذػو ُػَل  اّبنػِرم ذػو ِبػكاب ِن هفػن ف يثلػرٌ م كا  اَِد 

َػػػػدلث حهػػػػ  ،ِػػػػ  كقػػػػد َػػػػرص ركاة اّم ِ َػػػػدلثن  ُّٖك اػػػػداد  ػػػػذه اُّػػػػَلفن 
ػدزلبر   َِِدلث اّرسػكؿ  حهػ  اّػرغـ ِػف  Goldziherذبػذا اِّس  ػرؽ ،ّك

 كا لطكذػػكف اّبهػػداف بيػػ  كائػػؿ يػػِِلف ايهاِّسسػػ ـ اح ػػرؼ بػػ فٌ لحدائػػل ّفسػػ
اّ ػو  فرقػت ذػو ُػدكر  ِف ِ،ؿ ِف ل،ِاكا َِِدلث رسكؿ ان  نح رة س 

 .(ُ)اَُِّبن كاّ ِبالف ِِف  فرقكا ذو ُِِِر ِن هفن
فظبػػِ ِانػػ ِم كاّاػػرب يػػِ كا لا ِػػدكف ذػػو ركالػػن اَّػػدلث حهػػ  ي ِب بػػِ َك

م ذيػِف اّػذلف سػِكا اَّفػِظ  ركلت يهبِ حف طرلؽ اَّفظ ذ  اِر اّارب ِثلن 
   لَلػػػػ  بػػػػف ِاػػػػلف  ػػػػكذو لَفظػػػػكف هالؼ ايَِدلػػػػث حػػػػف ظبػػػػر قهػػػػب ِػػػػ بـ

                                                           

 نقال من مصدر أجنبي مكتوب باللغة اإلنكليزية. 56( صبحي الصالح، ص1)
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 ػػ( ذقػػد ِِْٔكبػك زرحػػن اّػرازم اَّػػِذظ اّثقػن اِّ ػػبكر)ت  ػػػِِّبِِّدل ػن سػ ن
ل ٌ ػ  إ يِف لَل  لَفظ ِرب  ِئن ِّؼ َدلث كقِؿ ا ِِـ َِِد حف ِبو زرحن

"ِػِ ذػو    بػك زرحػن لقػكؿ حػف  فسػلِف لَفػظ سػب  ِئػن ِّػؼ َػدلثم كيػِف ِي
و بلػِض ا ذػَفظل" كقِؿ اّ ابو  ِػِ ي بػت سػكادن بل و سكاد حه  بلِض إال ِك

و  ذا كال َدث و ر،ؿ َّدلث قط إالٌ  إّ  ف اَّفِ  َفظ ل ملِك ظ ِػف يػِف ِك
م ِك دحػػِ بِقػػراظ  لسػػ الف حهػػ  َفػػظ اَّػػدلث بي ِب ػػل ذػػإذا ِ قػػف َفظػػل َِػػِه

م كحُِػػـ بػػف  سػػفلِف اّثػػكرم  ِػػ بـ  ِ ِػػف ِف ل يػػؿ اّقهػػب حهلػػلقريػػل نكذنػػذ
يػِف كابػف سػلرلفم ك م بػف  ػبِب ا ػ( ك ُُْ ػ( كنِّد اَّذاإ)تُْٕ)تيِرة

اّػػذم لسػػ َؽ  َدلػػد اّاػػدد اَِّفػػكظ ِػػف اَّػػدلث  إّػػ ِػػف اّاهِػػِإ ِػػف لِلػػؿ 
  كيِف اّكاَد ِف اَّفػِظ  م ذقِؿ اَِّيـ ذو اِّدنؿ ِ،ِِال ِف لسِ  َِذظن 

  لقػػػؿٌ د ػػػ  ل بغػػػو ِالٌ اي اَّػػػدٌ  م كِرل غلػػػره ِفٌ  لَفػػػظ نِػػػس ِئػػػن اّػػػؼ َػػػدلث
 م كيػِف اَّفػِظ ل  ػددكف ذػو اّركالػن بػِّهفظم ّؼ َػدلث َفظل حف ح رلف ِ

 حهػػ  اِّػػؤدم ِف لػػركم ِػػِ فٌ ِم ذيػػِ كا لػػركف  َ ػػ  بػػِّكاك كاّفػػِإكالل سػػِ هكف 
م كاسػػ دّكا  ؼ كالزلػػِدةذنػػ ذم  هقػػِه ِػػف  ػػلنل دكف  غللػػر كاللَِهػػل بػػِّهفظ اّػػ
ل  ِبهل  م ذربٌ  يِِ سِال اهِ ذ دٌ ا سِ  َدلثن    يػر ان اِرإن  حه  ذّؾ بقّك
م كب اهلِل حهلل اُّلة كاّسلـ اَُِّبن اَّرص حهػ  دقػن  ِكح  ِف سِِ 
 لػِقِؿ ّػل    ان رسكؿ فٌ إقِؿ   اف اّبراإ بف حِزبم م ذ اَّفظ كاّ قؿ ح ل

ل ِحهػػػـ قػػػِؿ  إذا  بػػػراإ يلػػػؼ  قػػػكؿ اذا ِنػػػذت ِيػػػ،اؾ قػػػِؿ  قهػػػت ان كرسػػػّك
ّلػػػؾ ك،بػػػو إ تي سػػػهِؿ  اّهبػػػـ ِثػػػـ قػػػ د لِل ػػػؾا ذ كٌسػػػِكلػػػت إّػػػ  ذرا ػػػؾ طػػػِ رن 

م ال ِه،ػػػ  كال  ِِػػػرم إّلػػػؾ ِكّ،ػػػ ت ظبػػػرم إّلػػػؾ رغبػػػن كر بػػػن إّلػػػؾ يػػػتي كذكٌ 
 بلػؾ اّػذم ِرسػهتم ذػذير بهِ ػت بي ِبػؾ اّػذم ِ ّزػت ك م  إّلػؾ الٌ ِ ،  ِ ؾ إ

ذاػِده يِػِ  ل ذلِِ باد ِف لالػد ِِِِػل اّػدحِإ م طهب ِ رسكؿ ان  اّبراإ ِفٌ 
ؾ اّػػذم ِرسػهت حهِػل غلػر ٌِ ػ ؾ اّػذم ِرسػػهت.  ِػف " ك بلػبػدالن م ل قػِؿ  كرسػّك

ِف   ذيػػره رسػػػكؿ انم    ك بلػػؾ اّػػذم ِرسػػهتكقػػػِؿ بلػػده ذػػو ُػػدره يػػربذ
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ؾ ِ  ِ ٌ  كحهػ   ػذا ايسػِس م ذرؽ بل بِِ ذو اِّا ػ   بِِ اللبدؿ ب بلؾ برسّك
لسػػِال ِػػف اّػػركاة ِػػف  غللػػر  م لُػػَ  ِػػِ م ريػػو ان حػػ بـ راح اُّػػَِبن

قِؿ حبلػد بػف حِلػر م اس بداؿ يهِن بِرادذبِ هفظ اّ بكم بِّ قدلـ كاّ  نلر ِك اّ
بػلف اّغ ِػلف" ذقػِؿ ابػف حِػر  ك ك لقص  ""ِثؿ اِّ ِذؽ يِثؿ اّ ِة اّرابيػن 

  ِثػػؿ اِّ ػػِذؽ يِثػػؿ اّ ػػِة  قػػِؿ ِػػِ إ ٌ    يػػذبكا حهػػ  رسػػكؿ ان  كلهيػػـ ال
دلث ايريِف اّنِسن  لردد َِ ر،لن ػر ِلين ػاّاِئرة بلف اّغ ِلفم كسِ  ابف حِ

ِ بذّؾ اّركالن اّ و سِابِ ابف حِر  فسل ِػف ِ ِنِّفن ر باين نـ ِذقدـ بايبِ ك 
يِف هنر فٌ ِؿ ّل اذق رسكؿ ان  ِف ذػو رسػكؿ  يِِ سِاتي  ،اؿ ُلِـ ِر

 .  ان 
ظػؿ يثلػر ِػف اّػركاة لػؤدم َػدلث ِك بِع اّ ػِبالف كذو حُر اّ ِبالف 

ف يِف هنركف ِ بـ البه رسكؿ ان  ِ بِّركالن حه  اِّا   سن لركف ب  فظل كا 
ف ذػػو كثلثػػن لرنُػػك م كف ِدريػػت ثلثػػن ل ػػددكف ذػػو اَّػػركؼ ػػػػقػػِؿ ابػػف حم 

ػػ اِّا ػػ  ٌِ ػػم ذَِّسػػف كاّ ػػابو كاّ ناػػو ِ ُِػػَِب اِّاػػِ و م ذ  ٌِ ِ ُِػػَِب ِك
َِد بػف سػلرلفم بف َلكة  كر،ِإم اَّركؼ ذِّقِسـ بف َِِد   م كقػد ِ ػِد ِك

ك غ ػ  بػل  ّبػـ ذّػؾ ذَِد ببذا اّ  دد  ػ(ُْٖايحِش سهلِِف بف ِبراف )ت
إّلػل ِػف  َِػبٌ  ِػف اّسػِِإ "يِف اّاهـ ح د ِقػكاـ يػِف َِػد ـ يف لنػرٌ    قِئل

ِ ذػو ركالػن اَّػدلث ِِِ اّطِئفن اّ ػو ّػـ  ػر ب سنػم " ِ ِك داالن ا ِك ِّفن ِف لزلد كاكن 
ػػ ِ ِ بػػِبػػِ ا ػػ رطت ّػػذّؾ  ػػركطن بػػِِّا   ذإ ٌ  ِن ِ بػػِّ َك   ِف ليػػكف اّػػراكم حِّ

ا بِػػدل اّ فػػِكت بل بػػِ م بُػلرن  ِ بِػػدّكالت ايّفػػِظكاُّػرؼ كحهػػكـ اّهغػػنم حِرذنػ
  ِػف ػِذُػ رسػكؿ ان  ؛ يفٌ  ِ ِػف اّهَػفَّدلث نِّلنػا حه  ِف لؤدم اقِدرن 

ِ لس َلؿ ِف لقػ   طؽ بِّيِد ذِف اّيذب حهلل ِف لي  اِّؤدم ذو ذلل َّ ن 
ػل    ِ ل. قِؿ ايُِاو  "ِن ػ  حهلػل إذا ّػـ لاػرؼ اّاربلػن ِف لػدنؿ ذػو قّك

ّػػـ ليػػف لهَػػفم  اّ بػػو  ذػػإفٌ  دا ذهل بػػِك ِقاػػده ِػػف اّ ػػِرػ"ِػػف يػػذب حهػػو ِ اِػػ
ِػػِ يِ ػت حهػػـك اّاربلػػن ِ  ػػابن ذِب َ ػػت ذلػل يػػذبت حهلػػل" ّك ِػِ ركلػػت ح ػػل ّك
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كا َِطػػػن ببػػػِ  ػػػبل ِسػػػ َلهن ِ ػػػ  باػػػض اّاهِػػػِإ غلػػػر اُّػػػَِبن ِػػػف ركالػػػن 
غ بـ سهلقناَّدلث بِِّا  ؛ ي قِؿ اّقِيو ِبك بير بػف م  ف ،به بـ حربلن ّك

ِ ِف ٌِ م ِك ِِ ليكف ذو حُر اَُِّبن ذا اّنلؼ إ ٌ   ػ( إفٌ ْْٓ)ت اّاربو
ف اسػػػػػ كذ  ذّػػػػػؾ اِّا ػػػػػ    سػػػػػكا ـ ذػػػػػل ل،ػػػػػكز ّبػػػػػـ  بػػػػػدلؿ اّهفػػػػػظ بػػػػػِِّا  م كا 

ِِف  اّفَُِن كاّبلغػن. ِِراف حظل بـ ا، ِ  ذلبـكاَُِّبن بنلؼ ذّؾ ذإ ٌ 
ػػػػلس ِػػػف  كذاهػػػػل بػػػػـ  ػػػػِ دكا قػػػكؿ اّ بػػػػو  ٌ كاّثػػػِ و ِ حػػػػِلف  ر يِػػػػفنبًػػػػِي م ّك

ن ػداّػػن حهػػ  اَّلطػػكاّركالػػن بػػِِّا   ل بغػػو ِف  ظػػؿ ِقلػػدة بػػباض اّابػػِرات اّ
ػػل  ِك  م ذاهػػ  راكم اَّػػدلث إذا  ػػؾٌ  كاّػػكرع ذػػو ّفػػظ ِػػف ركال ػػل ِف ل باػػل بقّك

 يِِ قِؿم ِك يِِ كرد.
ػػػف ركاة اُّػػػَِبن اِّ ػػػبكرلف ِبػػػك  رلػػػرة  ِسػػػهـ سػػػ ن سػػػب  ّهب،ػػػرة  ِك

  داِػػت ُِػػَِب ل ّػػل  ِمم  ػػكذو َ ػػ   ِك ػػذ إسػػلِل ُػػَِب رسػػكؿ ان 
  كات ايربػ  يِ ػت طكلهػن اسػ طِع ِبػك  رلػرة  ػذه اّسػ  ِفٌ ِرب  س كات. إالٌ 

ل نػلؿ  ػذه اّسػ كات ّػـ يٌ ػ؛  َِِدلػث يثلػرة ِف لي ب ذلبِ حف رسكؿ ان 
 سػػِحِت ِػػن ذِػػِ يػػِف لفِرقػػل إالٌ ال ذػػو اّسػػفر كال ذػػو ا قِ لفػػِرؽ رسػػكؿ ان 
نػذ ِك ا ذػلـز رسكؿ ان ي ل ِسهـ ِ ػػ نرن ؛ ض حِِ ذِ ل اّ كـم ذ راد ِف لاكٌ 

 لي ب يؿ َِِدلثل اّ و لسِابِ ِ ل.
حػػف سػػبب يثػػرة ِػػِ ركل ِػػف ايَِدلػػث نػػلؿ  كقػػد ِ،ػػِب ِبػػك  رلػػرة 

ػػػكف ِيثػػػر ِبػػػك  رلػػػرة ذػػػو َدلثػػػل حػػػف اّ بػػػو ذقػػػِؿ  إ ٌ م  ػػػذه اِّػػػدة   يػػػـ  قّك
كف   لَػدثكف  ػذه ايَِدلػث اِّبِ،رلف اّذلف سبقكه حه  ا سلـ ال فٌ   إك قّك

 ِكفٌ م ،رلف يِ ػػػػت   ػػػػغهبـ ُػػػػفقِ بـ بِّسػػػػكؽ ُِػػػػَِبو ِػػػػف اِّبػػػػِ  ِفٌ م إالٌ 
ِ ِيثػر ا ِسػيل ن ِك و ي ػت اِػرإن  بو ِف اي ُِر يِ ت   غهبـ ِريبـ مَُِِ

 ذ َير إذا غِبكا ِكَفظ إذا  سكا. ِ،ِّسن رسكؿ ان 
ِ ذقػِؿ  ِػف لبسػط رداإه َ ػ اّ بو  ِكفٌ    لفػرغ ِػف َػدلثو َدث لِك
ذبسطت ثكبو ذَػدث و ثػـ م  ول ِ ٌ ِ يِف قد سِاّلل ذل ل س   لئن ثـ لقبيل إ
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 هلن ذو ي ػِب ِ سِا ل ِ ل. ِكلـ ان ّكالي ت  سلت  لئن  يِِ ل إّو ذكان ِِ
ػػػفى اٍّبىلا ىػػػًِت ) ا ك ػػػو ِبػػػدن  ان ِػػػِ َػػػدث يـ ب ػػػوإ ًِ ٍّ ىػػػِ  ػػػِ ِى زى ِى ػػػكفى  ِي ًإـف اّـػػػًذلفى لىٍي ي

ػػػػِ بىـلـ ػػػػِهي ًّهـ ػػػػًِس ًذػػػػو اًٍّي ىػػػػ ِى ػػػػف بىٍاػػػػًد  ًِ لىٍهاىػػػػ يبيـي كىاٍّبيػػػػدىل  ًِب ِيكّىػػػػػًئؾى لىهاىػػػػ يبيـي اّهٌػػػػلي كى
 { ُٗٓاّبقرة  (}اّلًح يكفى 

 ". سر  فرده بيثرة اّركالن حف رسكؿ ان   يذا لفسر ِبك  رلرة 
 يثر ِف غلره.ِ َُّبن اّ بو ِ يِف ِ فرغن ذبك ِكالن 
 يِف لَِؿ ذايرة قكلن بِريبِ اّرسكؿ ذزادت قكة. ِك ك ثِ لن 
إذ ِإ  ذه ايَِدلث  م بؿ يفٌ  لَدث رغبن ذو ِف ل َدث ِ الك ك ثِّثن 
لن دل  لِ ل  لِسؤّك الٌ م َك ِن كا   ِ ّهنلر كاَّؽ". يِف يِ 

ِ ّل بقػكة دح اّرسكؿ   دلد اّذيِإ سرل  اَّفظ ليفو ِفٌ  كقد يِف 
اَّػدلث    ِبك  رلرة َِفظ ِػف ركل ـ اّ ِذاو كقد قِؿ ح ل ا ِِم اَّفظ 

 ذو د ره.
ـ ل نهؼ ِ  ِ ذ إسلِل. حف غزكة غزا ِ رسكؿ ان  بك  رلرة ّك

 :  الرحمة في طمب الحديث
لت ِػػف ِقػِـ اِّسػػهِكف  لت م ،ػػؿ ،ِػػ  اَّػػدلث بػػَر كبػػدِت  ػػذه اّػػَر
ذ،ػِبر بػف حبػد ان سػِذر م ايلػِـ  م كزادت قػكة حهػ  ِػرٌ  ِف حُر اُّػَِبن

ؿ إّ  سِ  ركالن َِدثا ّلحه  راَه ل سِذر  برن  دس ّلسػِ  بلت اِّقػ م كَر
يَػػػكؿ  ، ػػػـ اّسػػػفر بػػػلف ُِػػػر كاّ ػػػِـ كاّاػػػراؽ  ِ ِػػػف ِبػػػو اّػػػدرداإَػػػدلثن  م ِك

سػػفِر بِّهلػػؿ م كسػػالد بػػف اِّسػػلب يػػِف لكاُػػؿ اي كاَّ،ػػِز ّسػػِِع اَّػػدلث
 كاَد ِك حدد ِف ايَِدلث. كاّ بِر ّسِِع َدلث

م ذِّز رم ِ فؽ ِِح ده ذو طهب  كبذّكا ّطهببـ اَّدلث يؿ غِؿ كثِلف
زك، ػػل قِّػػت كان ّبػػذه اّي ػػب  فٌ حِهػػل لهبلػػل حػػف ِ هػػل َ ػػ  إ لث كيػػِفاَّػػد
حهو ِف ثلث يرائرم ِك فؽ ابف ِبػِرؾ ذػو طهػب اَّػدلث ِرباػلف ِّػؼ  ِ دٌ 

ػم ِ در ـ َ ػ  ّػـ لبػؽ ّػل  اػؿ ذيػِف لِ ػو َِذلنػ ٌِ ِ حػدد طهبػن اَّػدلث ذيػِف ِ
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إّػػ  ِػػِ لػػذير ِػػف ِرقػػِـ ِقػػرب إّػػ  ايسػػطكرة ِ ػػل  اّقػػِرئ ِفٌ  ا َ ػػ  ّػػلظفٌ يبلػػرن 
 اَّقلقن.

ػف ابػف سػلرلف ِرباػن ذقد بهل ِثلن   حدد  لِذة اَّدلث ذو اّيكذن ذو ِز
م كيِف ِس،د اِّدل ن ليلؽ بِّطهبن اّذلف لَيػركف دركس ِِّػؾ بػف  هالؼ
م كيِف لَير دركس اَّدلث اّ و لهقلبِ حهو بػف حُِػـ ثلثػكف ِّػؼ  ِ س

 طِّب.
س ِدم ذِِّ ف  ك قكؿ اّرس يؿ َدلث  بكم ِ ف كا  كا س ِد  ك  كؿ ّك

سهسػػػهن اّر،ػػػِؿ اّػػػذلف  قػػػؿ حػػػ بـ اَّػػػدلث اب ػػػداإ ِػػػف اُّػػػَِبو اّػػػذم سػػػِ  
ِػف ذّػؾ اَّػدلث   قِّػل إّػ  اّػراكم م ارة َ ػ  ػِبِ  اَّدلث ِف رسكؿ ان 
،رلػر    "َدث ِ ِبك اّ اِػِف َِِد بف اّفيؿ َدث ِ  ُلاّذم ركاه اّبنِرم ك 

ِف بػ بف َِـز َدث ِ اَّسػف َػدث ِ   ف سػِرة قػِؿ  قػِؿ رسػكؿ ان حبػد اّػَر
ِف بػػف سػػِرة ال  سػػ ؿ حػػف ايِػػِرة ذإٌ ػػ ف ِك ل بػػِ حػػف ِسػػ ّن ؾ إلػػِ حبػػد اّػػَر

  ت حهلبِ...".حى ف ِك ل بِ ِف غلر ِس ّن ِي ا  كيهت إّلبِ ك 
ذابػػػِرة " َػػػدث ِ ِبػػػك اّ اِػػػِف َِِػػػد بػػػف اّفيػػػؿ َػػػدث ِ ،رلػػػر بػػػف َػػػِـز 

ِف بػػػف سػػػِرة قػػػِؿ  قػػػِؿ  "  ػػػذه  رسػػػكؿ ان َػػػدث ِ اَّسػػػف َػػػدث ِ حبػػػد اّػػػَر
  " لِ حبد  ا ِك ف  ذا ا س ِد  ك قكؿ اّرسكؿ اّابِرة ،ِلابِ  سِ  إس ِدن 

ِف بف سِرة ال ف ٍهػيا ؾ إف ِك ل بِ حػف ِسػ ّن كي  س ؿ ا ِِرة ذإ ٌ  اَّر ت إّلبػِ كا 
 ح ت حهلبِ ".ِك ل بِ ِف غلر ِس ّن ِي 

ػػف اّ َرلػػؼ إذا ،اه ػػِه ِّػػ ف َػػػدلث  ذإسػػ ِد  ػػذا اَّػػدلث  ػػذا ِ  ػػػل ِك
ػف ػ ف  ػذا اَّػدلث  ػذا إسػ ِده ِك اّ َرلػؼ إذا ،اه ػِه  سػ ِد َػدلث  هنرم ِك

 كاَّفِظ يِ كا لَفظكف َِِدلث رسكؿ ان بِ ك بِ ِكسِ لد ِ.م هنر كاّركاة 
اَِّدثكف حدـ  ر لب اّر،ِؿ ذو اّس د ِك إسقِط كاَد ِ بـ بادـ  كلادٌ 
ِػِت يػافل ذلسػِك ل كف ك،كد ِثؿ  ػذا ذػو اَّػدلث حلِػن ِػف حلذيره لادٌ 
ّػػػػذّؾ يػػػػِف ُِػػػػَِب اَّػػػػدلث اُّػػػػَل  لَفظػػػػكف كلػػػػرككف ِ م ِ يػػػػالفن َػػػػدلثن 
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ايَِدلػػػث بِ ك ػػػػبِ ِكسػػػػِ لد ِ اّنُِػػػن ببػػػِ ِػػػ  اَِِّذظػػػن حهػػػ  اّ ر لػػػب ذػػػو 
ػػػف غلػػػر ِف ل سػػػكا ِك لسػػػبكا كاَػػػدن ِر،ػػػِؿ اّسػػػ د ِػػػف غلػػػر  قػػػدلـ  ا ك  ػػػ نلر ِك

 ِ بـ.
يػػػػؿ سػػػػ د دكف راك ِػػػػف ركاة اَّػػػػدلث اُّػػػػَل  َفػػػػظ  كقػػػػد يػػػػبط يػػػػؿ
 كقد يِف يؿ ِ بـ هلن ذو اَّفظ ذو  ذا اّبِب.م ا نلؿ ب ر لب ر،ِّل 

دنِّبػِ  كيِف يثلػر ِػف ِ ػؿ اَّػدلث لِ َ ػكف اّػركاة بقهػب ايَِدلػث كا 
ذبذا اّنطلب اّبغدادم لػركم ذػو  ػذا اِّ،ػِؿ حػف اّبنػِرم ِػِ ليبػره م حهلبـ 

بغػداد َػلف  حهِػِإ  ِم بـ ا، ِاػكامقػِؿ  ذػإ ٌ م ذو ِحل  ِ كلاظِػل ذػو  فكسػ ِ 
قدـ حهلبـ اّبنِرم كحِدكا إّ  ِئن َدلث ِف َِِدلثل ذقهبكا ِ ك بِ ِكسِ لد ِ 

سػػ ِد  ػػذا ِّػػ ف هنػػر م ك،اهػػكا ِػػ ف  ػػذا  سػػ ِد هنػػر  كدذاك ػػِ إّػػ  ح ػػر م كا 
ِكِػػرك ـ إذا َيػػر اِّ،هػػس لهقػػكف ذّػػؾ حهػػ  م ِ فػػسم إّػػ  يػػؿ ر،ػػؿ ح ػػرة 

ف ِػػف اّغربػػِإ ِػػف ِ ػػؿ نراسػػِم ذَيػػر اِّ،هػػس ُِػػَِب اَّػػدلث  اّبنػػِرم
 ٌِ   دب إّلػل ر،ػؿ ِػف اّا ػرة طِ ف اِّ،هس ب  هل اِ اكغلر ـ ِف اّبغدادللف ذه

سػػ ِده   ذقػػِؿ اّبنػػِرم الم ذسػػ ّل حػػف َػػدلث ِػػف َِِدلثػػل باػػد ِف قهػػب ِ  ػػل كا 
ا ِحرذػػل ذِػػِ زاؿ لهقػػو حهلػػل كاَػػدن  ذقػػِؿ  الم ذسػػ ّل حػػف هنػػر يػػِيكؿ م ِحرذػػل 

ذقػِؿ اّفقبػِإ ِِػف م ِحرذػل   ل كاّبنِرم لقػكؿ  الباد كاَد َ   ذرغ ِف ح ر 
ذػػو اِّ،هػػس له فػػت بايػػبـ إّػػ  باػػضم ذبػػـ اّر،ػػؿ ثػػـ ا  ػػدب إّلػػل ر،ػػؿ ِػػف 

ثػػػـ  ِحرذػػل َِدلػػث اِّقهكبػػػن ذقػػِؿ اّبنػػػِرم  الاّا ػػرة حػػف َػػػدلث ِػػف  هػػػؾ اي
ا  ػػدب إّلػػل اّثِّػػث كاّرابػػ  إّػػ   ِػػِـ اّا ػػرة َ ػػ  ذرغػػكا يهبػػـ ِػػف ايَِدلػػث 

بنػػػِرم ال لزلػػػد حهػػػ   ال ِحرذػػػلم ذهِػػػِ حهػػػـ اّبنػػػِرم ِ بػػػـ ذرغػػػكام اِّقهكبػػنم كاّ
 ٌِ ػدلثؾ اّثػِ و ذبػك اّ فت إّ  ايكؿ ِ بـم ذقِؿ  ِ ِ َدلثؾ ايكؿ ذبػك يػذام َك

يػػؿ ِػػ ف  حهػػ   ِػػِـ اّا ػػرةم ذػػردٌ  ِ ػػ  يػػذام كاّثِّػػث كاّرابػػ  حهػػ  اّ ػػكاّو َ ػػ 
رد ِ ػػػكف م ك  إّػػػ  إسػػػ ِده كيػػػؿ إسػػػ ِد إّػػػ  ِ  ػػػلم كذاػػػؿ بػػػِ نرلف ِثػػػؿ ذّػػػؾ

ّػل اّ ػِس بػَِّفظ  م ِكسػِ لد ِ إّػ  ِ ك بػِم ذػ قرٌ  بِ إّػ  ِسػِ لد ِايَِدلث يهٌ 
 ِكذح كا ّل بِّفيؿ.
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ـ ليف ِ ؿ اَّدلث ِ ػؿ حهػـ كذيػِإ كقػكة َِذظػن  بػؿ يػِ كا ذَسػب م ّك
ػػػِ  ذقػػػد طهػػػب ايِلػػػر نِّػػػد ِِلػػػر بنػػػِرل ِػػػف  ِ ػػػؿ إلِػػػِف ك قػػػكل كز ػػػد مِلين

كال ل  و إّػ  م اّاهـ لؤ   إّلل    إفٌ  ذقِؿ ّلاّبنِرم ِف لاهـ ِكالده ذو اّبلت 
 َِد ذغيب حهلل ك فِه.

ف قبؿ يِف يذّؾ ا ِِـ ِِّؾ ٌِ م  ِك ِ سِذر  ِركف اّر لد إّ  اِّدل ػن ّ
ذ ػب إّػ  اِّسػ،د اّ بػكم اّ ػرلؼ ذػِرل ا ِػِـ ك  اِّ كرة ّزلِرة قبر اّرسكؿ 

،ئ  ػػِ ّ ػػدرس  يػػر ّػػك ذقػػِؿ ّفِػػِـ ِِّػػؾ لػػِ ِِّػػؾ ِػػِم لػػدرس اّاهػػـ   ِِِّيػػ
ي ػل لؤ ػػػ   ذقػِؿ ا ِػِـ ِِّػؾ لػِ  ػِركف إفٌ م اّاهـ ّ ِ ذو بل  ػِ  اّاهػـ اللػ  و ّك

كسػػكؼ ه ػػو إّلػػؾ ذػػو اِّسػػ،د م ذقػػِؿ ّػػل ُػػدقت لػػِ إِػػِـ دار اّب،ػػرة م إّلػػل 
ا ذهػف ِسػػِ  ّػؾ ِف   نطػػ  لػػِ  ػِركف إذا ،ئ  ػِ ِ ػػ نرن    ذقػِؿ ّػل ا ِػػِـ ِِّػؾ

 كبل ِػِ يػِفم ِ كطِحن  ػِركف اّر لد سِان  ذقِؿ ّػلم رقِب اّ ِس ذو اِّس،د 
ِ باػػد ُػػلة اّاُػػر دنػػؿ  ػػِركف اّر ػػلد اِّسػػ،د لهقػػو درسنػػ ِػػِـ ِِّػػؾ ا 

كدنػػػؿ ِاػػػل ر،ػػػؿ ككيػػػ  اّيرسػػػو ّبػػػِركف اّر ػػػلد ذ ظػػػر ا ِػػػِـ ِِّػػػؾ إّػػػ  
 ػػِركف اّر ػػلد ذك،ػػده ،ِّسػػِ حهػػ  اّيرسػػو ذػػو اِّسػػ،د ذغلػػر ِ،ػػرل اَّػػدلث 

 كقِؿ 
ػف  يبػر كيػال انم   ن رذاػل ِػف  كايػ قِؿ رسكؿ ان  م ذفبػـ  ِك

ل ك،هػػس حهػػ  ايرض  ػػِركف اّر ػػلد اِّا ػػ  ِكِػػر ِف  رذػػ  اّيرسػػو ِػػف  َ ػػ
 يِِ ل،هس اّ ِس .

كباػػد ذّػػؾ دنػػؿ حهػػ  ا ِػػِـ ِِّػػؾ قبػػؿ سػػفره ِكحطػػِه  دلػػن كقػػِؿ ّػػل لػػِ 
ذقػِؿ ّػل ا ِػِـ ِحف ػو لػِ ِِلػر م ِِّؾ نػذ  ػذه اّبدلػن كيِ ػت ِرباِِئػن دل ػِر 

ِِذا ال   ذقِؿ ّل اّر لد م كال ِقبؿ اّبدلن م ِس َؽ اُّدقن   لف ِ ِ الاِِّؤ ّك
ثػـ قػِؿ ّػػل م ِ ذقػِؿ ّػل ِِّػؾ ِ ػِ ّسػػت  بل ػم قبػؿ اّبدلػػن   قبػؿ اّبدلػن كاّ بػو 

ك كيػػػؿ حهػػػ  ان كباػػػد ذّػػػؾ دحػػػِ اّر ػػػلد ا ِػػػِـ ِِّػػػؾ ّزلػػػِرة بغػػػداد نػػػذ ِِّػػػؾ 
ّػػػؾ كقػػػِؿ كان ال ِريػػػ  حُِػػػِن اّنلذػػػن اّابِسػػػلن ه ػػػذاؾ ذػػػرذض ا ِػػػِـ ِِ

 ب،كار رسكؿ ان بدلل.
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ًِذظيكفى ) م ي ل قِؿ  ذِن سبَِ ل َى ـ ِ ّىلي ّى في  ىـزٍّ ىِ اّذاٍيرى كىاً  ٍَ (}اَّ،ر ًإـ ِ  ى
ل  {ٗ   ِثلػػػؿ ّبػػػـ ذػػػو اّػػػد لِ باظػػػـ  قػػػكا ـ  ُػػػَِبن ك ػػػِبالف ال  لػػػ  ّرسػػػّك

ػبـ حهػ ل ك ػدة َُر ػدلث رسػّك فظبـ ّي ِب ان َك    قػؿ يػلـ ان كحهِبـ َك
ل ّه ِس ِف غلر  قص كال زلِدة كال  َرلؼ.  كيلـ رسّك

ػِ ّػـ  اهػـ  اّهبـ إ ِ  س ّؾ ِف اّنلر يهل حِ،هل كه،هػل ِػِ حهِ ػِ ِ ػل ِك
ِ ّـ  اهـ اّهبـ هِلف.  ك اكذ بؾ ِف اّ ر يهل حِ،هل كه،هل ِِحه ِ ِ ل ِك
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 الدرس الرابع 
  متعدد الزوجات في اإلسال  

ػَبل  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كااله.  ِك

ِن ك لئ  ا (ّ ِ ِف ِِر ِ ر دن  ) رب ِ ه  ِ ِف ّد ؾ َر
ِن  ) رب ِ اُرؼ ح ِ حذاب ،ب ـ إفٌ   ِ (حذاببِ يِف غرا

ػ َن ِ ،ِإ ا سلـ ك ادد اّزك،ِت ِبِح ح د ايِـ كاّػدلِ ِت ذقػد يػِف ِبِ
ّاػػراؽ اّقػػدلـ كح ػػد اّفػػرس كذػػو اَّيػػِرة اّب دلػػن كذػػو اُّػػلف َ ػػ   ذػػو اِػػثلن 

كذػػو م  اػػدد اّزك،ػػِت إّػػ  ِئػػن كثلثػػلف اِػػِرة بسػػَِت  ػػرلان ّليػػو اُّػػل لن 
ئهػػن اِِّّيػػن حػػِدة اّ اػػدد بإسػػراؼ سػػلِِ ايِػػراإ كاّاِ ُِػػر حػػرؼ ايغ لػػِإ كال

سلس اّثِ و لف نر  دكف َد كيِ كا ل بِ كف بِّ اددِف  بإ ،ِبل م َ   يِف ِر
ػػػػدن  ػػػػكيػػػػذّؾ  ا ِػػػػف زك،ِ ػػػػل اّيثلػػػػرات م ِئػػػػن كسػػػػ لف ّك َن ِ ذػػػػو اّلِبػػػػِف يػػػػِف ِبِ

 كاّلك ِف كذو  رلان َِكرابو.
ػػ َن ِ ذػػو اّدلِ ػػن اّلبكدلػػن َ ػػ  لػػركم اّابػػد اّقػػدلـ حػػف كيػػِف اّ اػػدد ِبِ

 بِِ قد ،ِاِ ِف اّزك،ِت اِّئِت.داكد كسهلِِف ب  ٌ 
ـ لرد ِمٌ  بَِ ػل ّغِلػن ايربػ  ِػكد ِم ّيف  ُكص اّ هقلد يِف ّه ادد  ّك

ػػم  بِّ سػػبن إّػػ  حِِػػن اّ ػػاب ٌِ ػػو ِِػػر اّلبػػكد ذهػػل ،ػػكاز االِ ق ػػراف بثِػػِ و ِ ّك
 ح رة ِِِرة.

ن  ص  ِِِ ذو اّدلِ ن اِّسلَلن ذإ ٌ  ُرل   ل ّـ لرد ذو اي ِ،لؿ اِّ داّك
  ذقػػد كرد ذلػػل  ِػػِ اّػػذم كرد ذلبػػِ يػػِف حهػػ  سػػبلؿ اِّكحظػػنم كا  ٌ  لَػػـر اّ اػػدد

بػػػػؿ اَّػػػػث حهػػػػ   هػػػػؽ ّيػػػػؿ ر،ػػػػؿ زك، ػػػػل" ك ػػػػذا ال لفلػػػػد ِ ػػػػ  اّ اػػػػددان ن "إفٌ 
س ِػِ لفلػد اّ اػدد م  ي فِإ بزك،ن كاَدةاال ذقػد م بؿ كرد ذػو باػض رسػِئؿ بػّك

ػػ ػػده قػػِؿ  " لهػػـز ِف ليػػكف ايسػػقؼ زك،ن ِ ّزك،ػػن كاَػػدة " ذفػػو إّػػزاـ ايسػػقؼ َك
 بذّؾ دّلؿ حه  ،كاز  ادد اّزك،ِت ّغلره.
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 اػػػدد اّزك،ػػػِت  فٌ  ػػػِرل  اّػػػزكاج " إ ِرؾ( اِّ نُػػػص ذػػػوكقػػػِؿ )كسػػػ ِ
ا ذو اَّػِالت إّ  اّقرف اّسِب  ح رم كيِف ل يرر يثلرن  ح راؼ اّي لسن بقوِب

ن " كيِف ِّهؾ إلّر دة )دلػِر ِِسػدت( زك، ػِف  اّ و ال  َُلبِ اّي لسن كاّدّك
ػػػػـددى اِّهػػػػكؾ اِّلركذ ،لػػػػك كسػػػػرل ِف يِػػػػِ  ف زك،ػػػػِ بـ غلػػػػر ِػػػػرة ذػػػػو اّقػػػػركف حى

 ( زك، ِف كيثلػر ِف اّسرارم.ُْٖ-ّْٕٕ ِّرِِف ) اّكسط م يِِ يِف
ػ ػلـ م اِّهػؾ  ػلس ذلهلػب  ِ ِفٌ كقد َدث باد ذّػؾ ِلين كاِّهػؾ ذردرلػؾ ّك

بػػػؿ م اّثػػػِ و اّبركسػػػو  زك،ػػػِ بػػػ يثر ِػػػف كاَػػػدة بِكاذقػػػن اّقسِكسػػػن اّهػػػكثرللف 
م ذفػػػػو سػػػػ ن  ذ بػػػػت باػػػػض اّطكائػػػػؼ اِّسػػػػلَلن إّػػػػ  ك،ػػػػكب  اػػػػدد اّزك،ػػػػِت

اِّسػػػلَو ل بغػػػو ِف  لكف ذػػػو ِك سػػػ ر ُػػػراَن بػػػ فٌ ـ  ػػػِدل اّلِاِػػػدا ُُّٓ
كف يِِ  ك ِاهكـ ِفٌ  م كلادٌ   يكف ّل حدة زك،ِت  ادد اّزك،ِت  ظِـ  اِّكِر

إّبػػػو ِقػػػدسم ثػػػـ اسػػػ قرت اّػػػ ظـ اّي لسػػػلن اِّسػػػ َدثن باػػػد ذّػػػؾ حهػػػ   َػػػرلـ 
 اّ ادد حه  اّرغـ ِف نهك ِسفِر ا  ،لؿ ِف ذّؾ.
ِ ػػػكاإ اّقسِكسػػػن كايَبػػػِر  كي ػػػِ د حهػػػ   ػػػذا اّ غللػػػر اِّن ػػػرع َسػػػب

 اِّسػػػػلَلن اِّاُِػػػػرة  ا ػػػػرؼ بػػػػل ذػػػػو ِذرلقلػػػػِ اِّسػػػػلَللف ِّبػػػػدِ اّ اػػػػددم ذػػػػإفٌ 
ػػن بلػػ بـ كبػػلف اّػػدنكؿ ذػػو اّذّػػؾ ِّػػِ ِركا ذػػو ِ ػػ  اّسػػكداإ ؛   اػػدد ِػػف اَّلهّك
ا كبُػػػكرة رسػػػِلن ّػػػذا  ػػػِدكا بإبَِػػػن اّ اػػػدد ذ حه ػػػت اّي لسػػػن ِنلػػػرن ؛ اّ ُػػػرا لن 

 .اّزك،ِت بغلر َد   اّسِِح ّ:ذرلقللف ب ادد
ػػػػػػؤرنو اَّيػػػػػػِرات كحهِػػػػػػِإ ا ثبػػػػػػت ّػػػػػػدل حهِػػػػػػِإ االِكنلػػػػػػرن  ، ِػػػػػػِع ِك

ِرؾ   ك،راذلػػػِ يِيسػػػِ ذةايث  ِفٌ  ك، بػػػر بػػػرج مم لػػػز ك لهم ببػػػكس ك م   كسػػػ ِر
ن ذػو  ذو اّ اكب اِّ قدِ ظِـ  ادد اّزك،ِت ّـ لظبر ذو ُكرة كايَن إالٌ 

 اّ اكب اّبدائلن اِّ  نرة.   ِر ِك ِادـك ذو ل قهلؿ االاَّيِرة ذو َلف ِ ٌ 
 ـ اِّػػِرة  ػػو ت حػػدٌ اّػػذم دذػػ  اّي لسػػن إّػػ  ِ ػػ   اػػدد اّزك،ػػِ يِػػِ ِفٌ 
ن حف  ِ لػن الا َلؿ اينلؽ ك ااِّسؤّك  ذ  ػِف اّر،ػؿ ببػِ بلػِر اَّيػِرة اّرِك

م ذبػػو  اِّػػِرة حهػػن اّنطلئػػن كحيػػك  ػػِقص م َ ػػ  حػػد ِقطػػِب اّ ُػػرا لن ِفٌ 
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ِػػف هبػػِإ اّي لسػػن كذقبِئبػػِ ِف ليػػكف  م كاسػػ  ير ر،ػػِؿ ّلسػػت ُػػكرة ِ،ػػد ان
ػػرة  اَّلكا ػػِت اّ ػػو ال َلػػِة ّبػػِ باػػد ّهِػػِرة ركح حهكلػػن ِكك ػػيكا ِف لهَقك ػػِ بِز

َن  م ذ ِإ ،سد ِ ػـ ِ ذو ايدلػِف اّسػِِكلن ،ِلابػِ ذيِف  ادد اّزك،ِت ِبِ م ّك
ّػ  ذػو  َرلِػل بؿ يِ ت اّفيػرة ايك  ا ّهِِرة ك يرلِِ ّبِ ميبِرن لَـر َلف َـر إ

اّفيرة ايّك  اّ و دحت  ِفٌ  م ِم  ِِ لس طِع ِ ل ب قؿٌ  ي ف م لي اِِّرة  رٌ  ِفٌ 
ي فػػِإ ب قػػؿ اّ ػػركرم ذػػإف ّػػـ   لسػػر كاج بكاَػػدة  ػػو ذيػػرة االس َسػػِف اّػػز اإّػػ  

ِِلظبر ِف ِقػكاؿ ِقطػِب ك ذا ا ِف اِِر لف م اّر بِ لن ذِِِرة كاَدة ِ كف  ر  
 اّ ُرا لن   

غكاإ طبلاو كيِرثن ِرغكب كا  م ِ ل  بدٌ  ال اِِّرة  ر   إفٌ قِؿ يرلس ـك  
 ذلبِ كنطر ِ ّزو كذ  ن ِبهين.

 .ُٕٖ/ُٔ قُن اَّيِرة ا ت ِ ظر كؿ دلكر 
ّػػػ  اّيب ػػػن ب ِػػػؿ ُػػػرذبـ حػػػف كقػػػِؿ َِػػػد اّر بػػػِف ذػػػو نطػػػِب ِك،ػػػل إ

ّل نػذ  ) ِّك يِف يؿ اّن ب رل ن  ... ِّك يِف يؿ َقؿ ِك درب كرقن    اّزكاج
ِن  ك  ، ٌ ِ ل قه ف ل،لد اّي ِبن ّبذه اِّبِن ِِّ اس طا ِ ِ  ذّؾ ِف د يؿ ِِ( ّك

سم  ذػػػو اِّػػػِرة ِػػػف  ػػػر ظبػػػر يػػػؿ ِػػػِ    إف اِّػػػِرة حهػػػن  كقػػػِؿ اّقػػػدلس بػػػّك
 .اّنطلئن

اّفاػؿ ّهكاقػ   ِف  هػؾ اِّقػكالت اّسػِبقن يِ ػت بِثِبػن ردٌ  ذلظبر يِػِ ِػرٌ 
ػػػػِ و لاػػػػلش ذلػػػػل ِػػػػف اّػػػػذم يػػػػِف اِّ، ِػػػػ  اّ ت كاِّ يػػػػرا    ػػػػِر اّفػػػػكاَشارِك

ػِف ماؿ اينػػلؽ اّػػذم ِدل إّػػ  كا َػل ن حػػف كحػػدٌ   بلػػِر اّرِك كا اِّػػراة ِسػػؤّك
اّازكبػػن ِذيػػؿ ِػػف  ِكفٌ م ب اػػِد ح ػػل اّػػزكاج د ػػس ل،ػػب اال ذقػػرركا ِفٌ م ذّػػؾ 

 اّزكاج.
كا  ادد اّزك،ِت ذِيدلِف كاي بلِإ ،ِلابـ قبؿ َِِد  م بؿ  ّـ لَِر

ـ  ك ِكؿ دلف كيػ  ا سل فٌ ِم ك َف  س طل  ِف  قكؿ بيؿ ثقن إَِهكه ِطهق
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م ذَُػره ذػو ِربػ   سػِإ باػد ِف يػِف غلػر َُِػكر ذػو  ا ّ ادد اّزك،ػِتَد  
 ف.حدد ِالٌ 

 بإبَِػػػػػػن  اػػػػػػدد بػػػػػػِ إالٌ لِيػػػػػػف َهٌ  كثِػػػػػػن َػػػػػػِالت ِّ ػػػػػػيلت زكا،لػػػػػػن ال
 اّزك،ِتم ِف  هؾ اَِّالت.

ب اّزكج ّهذرلن ك ذا َؽ ِ ركع ّيؿ إ سػِف ك  ػِؾ -ُ حقـ اّزك،ن َك
 َِّ ِف ال ثِّث ّبِِ 

ػػػػ-ا ٌِ ك ػػػػذا ِ ػػػػِؼ ّ ػػػػلـ م زك، ػػػػل ّل ػػػػزكج بػػػػ نرل  اّر،ػػػػؿ ِ ِف لطهػػػػؽذإ
ركإا بـ.  اّر،ِؿ ِك

م حهػػ  اّذرلػػن اِّ  ػػكدة   ذػػو اَُّػػكؿِك ل ػػزكج حهلبػػِ ِنػػرل ِِػػلن -ب
 ك ذا  ك اَّؿ ايسهـ كايذيؿ.

ف ِك اِّاػدم اّػذم لفػكت حهػ  اّػزكج اِّاِ ػرة -ِ ِرض اّزك،ػن اِّػِز
 اّ، سلن.

ا ِك سػػ لف بقِئػػل  ػػبكرن  حِهػػل كاَِّ،ػػن إّػػ  ّسػػفر ّهر،ػػؿ بَيػػـيثػػرة ا-ّ
 ذو بلد اّغربن كحدـ  ِي ل ِف اس َُِب زك، ل ِككالده يهِِ سِذر.

بِ ِ-ْ ك ح،ز ِ كحدـ رغب بِ ذو اّر،ؿ حدـ اي فِإ اّر،ؿ بزك، ل ّبِر
 ِف اّ َِلن اّ، سلن.

قػػد  ك،ػػد ح ػػد باػػض اّر،ػػِؿ بَيػػـ طبلاػػ بـ اّ فسػػلن كاّبد لػػن رغبػػن -ٓ
سػػػػلِِ ذػػػػو باػػػػض  إذ ربِػػػػِ ال  هبػػػػو َِ، ػػػػل اِػػػػِرة كاَػػػػدة كال، سػػػػلن ،َِِػػػػن 

 ِف ِف ل نذ ّل نهلهن  فسدحهلل ِنلقل ِبل  ّل ِف ل ب  اِّ ِطؽ اَِّرة ذبدالن 
 غرلز ل حف طرلؽ َلؿ ِ ركع.

ػػػػدكد  ّقػػػػد ،ػػػػِإ ا سػػػػلـ كحػػػػِدة اّ اػػػػدد ِك،ػػػػكدة ّي بػػػػِ دكف يػػػػكابط َك
د   ظِػل بطرلقػن  َفػظ م ذكي  ا سلـ ّ اػدد اّزك،ػِت قكاحػ كايَن اِّاِّـ

 ِابِ يراِن اِِّرة كا  سِ ل بِ.
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ػـ لس َسػ بِ بػؿ ِبَِبػِ  ػـ لك،ببػِ ّك إذف ّـ ل  ئ ا سلـ  هؾ اّاػِدة ّك
ي فِإ بزك،ن كاَدة ِقرب إّ  اّادؿ ِكباد حػف اّفقػر إبَِن ِقرك ن ب فيلؿ اال

  يِػِ قػِؿ بػذّؾ اّ ػِذاو كغلػرهم اّ ِ ج ِػف يػػثرة ايكالد بسػبب  اػدد اّزك،ػِت 
ػػػفى )قػػػِؿ  اػػػِّ    ِا ػػػِ طىػػػِبى ّىييػػػـ  ِى كٍا  َي ِى  ذىػػػِ ًي ٍف ًنٍفػػػ يـٍ ِىاـل  يٍقًسػػػطيكٍا ًذػػػو اٍّلى ىػػػِ كىاً 

ـٍ  ػػِ ييي ِى ػػٍت ِىٍل هىيى ِى ػػِ  ِى ػػدىةن ِىٍك  ًَ بىػػِعى ذىػػًإٍف ًنٍفػػ يـٍ ِىاـل  ىٍاػػًدّيكٍا ذىكىا ثيػػلىثى كىري ٍث ىػػ  كى ِى ػػِإ  اّ اسى
 { ّ  اّ سِإ}(ذىًّؾى ِىٍد ى  ِىاـل  ىايكّيكاٍ 

ػػلس اّاػػدؿ اِّطهػػكب بػػلف اّزك،ػػِت  ػػلئن   سػػلِِ ذػػو اَّػػػبٌ   كالِ سػػبلن ّك
قػدكر ا  سػِف َ ػ  ّػك َػرص حػف ِ؛ ّػذّؾ  فػِه اّقػرهف  اّقهبو كاِّلؿ اّ فسو

ٍُ يـٍ ذىػلى ) قِؿ  اِّ   حه  ذّؾ م رى َى ّىٍك  ّىف  ىٍس ىًطلايكٍا ِىف  ىٍاًدّيكٍا بىٍلفى اّ اسىِإ كى كى
ِى  لهيػػػكٍا ييػػػـؿ اٍّ ًِ فيػػػكرنا  ى ػػػِفى غى كٍا كى ى ـقيػػػكٍا ذىػػػًإـف اّهٌػػػلى يى َي ػػػًه ٍُ ف  ي اىـهقىػػػًن كىاً  ِي ك ىِ يىٍِّ ٍلػػػًؿ ذى ىػػػذىري

ِ ِن ل  {ُِٗاّ سِإ   (}ـرًَ
  اّاػدؿ  ذقد كي  ا سػلـ ِّبػدِ  اػدد اّزك،ػِت  ػرطلف ِسِسػللف  ِػِ

اِِّّلػػػن م ذِػػف ّػػـ لسػػػ ط  ِف لاػػدؿ بػػلف  سػػِئل ِك ّلسػػػت ّػػل اِّقػػدرة  كاِّقػػدرة
 يثر َـر حهلل  ادد اّزك،ِت.إحِّن اِِر لف ِك ِحه  

ِػف سػيف كطاػِـ  إ بَقػكؽ ثػلث ِِػِ لَػ ،ف إّلػلذِف قػدر حهػ  اّكذػِ
ػػف قػػدر حهػػ  اّكذػػِإ  كيسػػكة دكف اّراباػػن َػػـر حهلػػل اف لاقػػد حهػػ  اّراباػػن م ِك

ػػف قػػدر حهػػ  م بَقػػكؽ اث  ػػلف دكف اّثِّثػػن َػػـر حهلػػل ِف لاقػػد حهػػ  اّثِّثػػن  ِك
م بػؿ ِػف ح،ػز  دكف اّثِ لن َـر حهلل ِف لاقػد حهػ  اّثِ لػن إحِّن اِِرة كاَدة

حف اّقلِـ بَؽ اِِرة كاَدة َـر حهلل ِف ل زكج َ ػ  ل َقػؽ ّػل اّقػدرة اِِّّلػن 
 .حه  إحِّن اِِّرة اّ و ل زك،بِ

بػػؿ ذ ػػب باػػض ايئِػػن إّػػ  ،ػػكاز اّ فرلػػؽ بػػلف اِّػػِرة كزك،بػػِ اِّاسػػر 
اّ ػػػرع ّػػػـ ليهفبػػػِ  يفٌ ؛ ذّػػػؾ  اّفقلػػػر إذا ح،ػػػز حػػػف اّ فقػػػن ّفقػػػره كطهبػػػت  ػػػو

يػِـر  اُّبر حه  اّ،كع ِ  زكج ذقلر ِِ ّـ  قبؿ  و بذّؾ ِف بِب اّكذِإ ِك
 اينلؽ.
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ذ  بسػبب حػدـ بِ ّـ  ظبػر إالٌ م ذإ ٌ  ا ظبرت ذو  ادد اّزك،ِت ِ ِيؿكا 
م كا سػػلـ غلػػر ِسػػؤكؿ حػػف ِ ػػيلت  َػػدث   بػػِع اّر،ػػِؿ ّ اػػِّلـ ا سػػلـا

ِػػػل ذِ ػػػِيؿ  اػػػدد اّزك،ػػػِت  ظبػػػر َػػػلف ال لاػػػدؿ  بػػػِع ِ ب،ػػػل ك اِّلا ّاػػػدـ
 ب ػػرط  ػػكاذر اّاداّػػن اّ ِِػػن ِبػػِح اّ اػػدد إالٌ  ِػػِ كا سػػلـم اّر،ػػؿ بػػلف  سػػِئل 

 .بل بفٌ 
ك ظبػػر   ل،ػػن حػػدـ ِقػػدرة اّر،ػػؿ حهػػ  ا  فػػِؽ حهػػ   سػػِئل ِككالد ػػفم 

ا حهػػػ  ا  فػػػِؽ كا سػػػلـ ا ػػػ رط ِّػػػف لرغػػػب ذػػػو  اػػػدد زك،ِ ػػػل ِف ليػػػكف قػػػِدرن 
 .ه  ِكالد فٌ كح حهلبفٌ 

ِبَِػل  ليكف حل،بػِ بِ ػ  ِػِ ذإذا ظبرت ذو  ادد اّزك،ِت ِ ِيؿ ال
ِال  ػرل ّ ربلن ك فقلل اّ ِس َِيػِـ اّػدلف م ِِ ليكف اّالج بِّ اهلـ كام كا  ٌ  ان
ذػإذا ِسػرؼ ذػو م  ف ل يؿ كل رب دكف ِف ل ،ِكز اَّػدٌ ان ِبِح ّف سِف ِ ِفٌ 

ِ إّػػ  اّطاػػِـ كاّ ػػراب ذهػػلس ذّػػؾ را،انػػم اّطاػػِـ كاّ ػػراب ُِػػِب ل ايِػػراض 
ليكف بِ ال  بقدر ِِ  ك را،  إّ  اّ بـ كا سراؼم كحلج ِثؿ  ذه اَِّّن ال

 بِحبػِ ذػو ِيهػل ليػكف ب اهلِػل ا داب اّ ػو ل بغػو اكا  ِِ م ِف اييؿ كاّ رب 
 ك ربل.

ػػ  ِفٌ  ا سػػلـ ا ػػػ رط ّ اػػدد اّزك،ػػػِت اِّقػػدرة حهػػػ  اّاػػدؿ كا  فػػػِؽ  ِك
ػو ِِر ػِ م ِرب   كقُره حه  ذقد ،اؿ ِػف َػؽ اِّػِرة ِف   ػ رط ِك ل ػ رط ّك

م ذػإذا ا ػ رطت ذّػؾ كقبهػل اّر،ػؿ ُػ   ػذا اّ ػرط  ِف ال ل زكج اّر،ؿ حهلبػِ
ـز حه  اّزكج اّكذِإ بل م كليكف ّبِ ح دئذ َؽ ذس  اّزكاج إذا ّـ لػؼ ّبػِ  ّك

 بِّ رط.
ِو ّهزك،ػػن اّر،ػػؿ إذا  ػػزكج ِػػف اِػػِرة ثِ لػػن ِذف اّ ػػرع ا سػػل يِػػِ ِفٌ 

 الم  ِكم ِ ػزكج ة ِن ِرة ِف ِف  يكف زك،ػن ثِ لػن ّر،ػؿ ايّك  ِف  يكف َرٌ 
بػػِ اَّػػؽ ذػػو رذػػ  ِِر ػػِ إّػػ  اّقيػػِإ إذا ِرت ِفٌ  زكاج زك،بػػِ ِػػف اِػػِرة  م ّك

ك ذػو حػدـ ِقدر ػل حهػ  اّ فقػػن ِك قػد ُػِر زكا،ػِ ليػر ِ ذػػو يراِ بػِ ِ ِنػرل
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ذ،ػِز ّبػِ ِف  طهػؽ ِػف قبػؿ م نػرل اللادؿ بل بِ كبلف اّزك،ن ايل إذا ِرت ِ ٌ 
 اّقِيو إف  و رغبت ذو ذّؾ.

ذا  ظر ِ إّ  َقلقن اِّ، ِ  اّغربو ل بلف ِفٌ  اِّبدِ اّذم ل ػِدكف بػلم  كا 
 ّل ذو كاقابـ. كاَدة ِك    ادد اّزك،ِت ال ك،كد ي فِإ بزك،نِبدِ اال

ل لن هػػؼ حػػف م ّيٌ ػ  اػدد اّزك،ػػِت ِك،ػػكد ذػو اِّ، ِػػ  اّغربػػو إفٌ     
 ِ  ادد اّزك،ِت ذو اِّ، ِ  ا سلِوم بِِ ل  و ِبد

ل ذو ّي ٌ م ِت سـ اّزك،زك،ِت ذو اِّ، ِ  ا سلِو لق  بِ ادد اّ-ُ
 سـ اُّدلقِت كاّنهللت.اِّ، ِ  اّغربو لق  بِ

ّي ػل ذػو م لق   ادد اّزك،ػِت ذػو اِّ، ِػ  ا سػلِو بُػفن حه لػن -ِ
 بُفن سرلن. لق  اِّ، ِ  اّغربو

ت ذػػػػو اِّ، ِػػػػ  اّغربػػػػو لَُػػػػؿ بطرلػػػػؽ َػػػػراـ غلػػػػر  اػػػػدد اّزك،ػػػػِ-ّ
 كلَُؿ ذو اِّ، ِ  ا سلِو بطرلؽ َلؿ ك رحو.م  رحو 

َُػػػكر -ْ  اػػػدد اّزك،ػػػِت ذػػػو اِّ، ِػػػ  اّغربػػػو ليػػػكف غلػػػر َِػػػدد ِك
ػ  ف ِف اّ سِإبادد ِالـ  ٌِ ا حهػ  ِربػ  ِ ذػو اِّ، ِػ  ا سػلِو ذليػكف ِق ُػرن ِ
 لزلد حف ذّؾ.  سِإ ال

ا حهػػػ   اػػػدد اّزك،ػػػِت ِػػػف سػػػلـ ليػػػكف ِق ُػػػرن ِبػػػدِ اّ اػػػدد ذػػػو ا -ٓ
ذب ػػػػِؾ  اػػػػدد م ل ذػػػػو اِّ، ِػػػػ  اّغربػػػػو ل ػػػػِؿ اّ، سػػػػلف اّ سػػػػِإ ذػػػػو َػػػػلف ٌِ ػػػػ

اّر،ػػؿ  يػػكف ح ػػده حػػدد ِػػف  ذيِػػِ ِفٌ م اّزك،ػػِت ك اػػدد ايزكاج ذػػو هف كاَػػد 
ذيػذّؾ اِّػِرة ّبػِ حػدد ِػف اينػلإ  اِ ػر ـ م  كل،ػِِابفٌ  اّنهللت لاِ ػر فٌ 

 ة اِِّرة ّزك،بِ.حه  َد سكاإ ِاِ ر 

ِبدِ اّ ادد ذو اِّ، ِ  ا سلِو ل،رم كذؽ  ظػِـ ذػل لَُػؿ بػل -ٔ
قػػػكؽ ِكالد ػػػفٌ    ػػػرد اّزك،ػػػِت كيػػػلِع َقػػػكقبفٌ  ِِػػػِ  اػػػدد اّزك،ػػػِت ذػػػو  م َك

اِّ، ِػػػ  اّغربػػػو ل،ػػػرم بغلػػػر  ظػػػِـ ِِػػػِ ل ر ػػػب حهػػػ  ذّػػػؾ   ػػػرد اّزك،ػػػػِت 
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قكؽ ِكالد فٌ  كيلِع َقكقبفٌ  دكف  فٌ م َ   إ َك كال لارذكف ِف  ك ايكالد لّك
 ِبك ـ كال ل،دكف ِف لرحِ ـ.

ذػػل لهػػـز ُػػَِبل م لن ال حه لػػن رٌ  ػػذا اّ اػػدد لَُػػؿ بُػػفن سػػ ذّػػؾ ِفٌ 
 ح راؼ بزك،ِ ل ِككالده.بِال

َِػد اّي ػِب اّغػربللف  َػدل اب ػِإ ، سػل ِػف   ذه  و اَّقلقن َ ػ  إفٌ 
ِ ،ِلانػ ا ـ َػدٌ م ح راذِ ػل ّهيػِ ف لػدّو بِكحه  ذراش اِّػكت ِف ليكف َِد ـ 

 ُػػػػِؿ غلػػػػر  فسػػػػل ِػػػػف االِف ليػػػػكف ذػػػػلبـ  ػػػػنص كاَػػػػد لسػػػػ طل  ِف لبػػػػرئ 
م ذبػػـ ،ِلاػػِ لا رذػػكف ّػػ:ب اّػػدل و حهػػ  ذػػراش اِّػػكت  اّ ػػرحو بغلػػر زك، ػػل

 حدا زك، ل لاِ ر ِ ِاِ رة زك، ل.ِِ ل يِف ح ده ذو ايقؿ نهلهن ب  ٌ 
 ف حػػػػف قيػػػػلن  اػػػػدد اّزك،ػػػػِت ذػػػػو ا سػػػػلـكاّغربلػػػػكف اّػػػػذلف ل َػػػػدثك 

م ذقػد  ػِحت ذػو اّغػرب  ػكادم  ف ِحلػ بـ حِػِ لَػدث ذػو ِ، ِاػِ بـلغِيك 
م ذ   و اّزك،ن ِ  زك،بِ إّ   ذا اّ ِدم ذلاطو اّر،ػِؿ يػؿ   بِدؿ اّزك،ِت

 ِ بـ زك، ل ّآلنر كلاِ ر ِ ِاِ رة ، سلن.
ػػػ ك ػػػك ِف لسػػػيف م ِ ِِلسػػِ  اّػػػزكاج اّ،ِػػِحو كا   ػػر ذػػػو اّغػػرب ِلين

،ػػػػِ بـ ذػػػػو ِ ػػػػزؿ كاَػػػػد كل بػػػػِدّكف حػػػػدد ِػػػػف اّ ػػػػبِف نِسػػػػن ِك ِيثػػػػر ِػػػػ  زك 
ذلاِ ػػر يػػػؿ ِػػف  ػػػؤالإ اّ ػػبِف ،ِلػػػ  اّزك،ػػػِت م اّزك،ػػِت ذػػػو ذّػػؾ اِّ ػػػزؿ 

ػػ  ػػرة ، سػػلنِِا ٌِ ّػػكد لػػ  و ِػػف اّزك،ػػن إّػػ  زك،بػػِ ِ ايكالد ذل سػػب يػػؿ ِك م ِ
ف    ػػػر ذػػػو م ك ػػػذا اّ ػػػكع ِػػػف اّػػػزكاج قػػػد ا ر ِ ػػػلّػػػـ ليػػػف ذػػػو َقلقػػػن ايِػػػ كا 

 اّسكلد.
بػؿ ّبػِ َُػِ ن م ذػو اّػدكؿ اّغربلػن زؿ ِبَِػن اّ ػكادم ك ػذه اِّ ػِ هك ذ

م ذِّغربلكف ال ل َدثكف حػف  ػذه اّقػذارة اّنهقلػن ذػو بلد ػـ ّيػف  سـ اَّرلنبِ
 .ل ّـ لَـر  ادد اّزك،ِتي ٌ ؛ لُبكف ،ِـ غيببـ حه  ا سلـ 

ذب ِؾ طِئفن ِف ايسبِب اّنُِػن كاّاِِػن اّ ػو الَظبػِ ا سػلـ ك ػك 
ف ِاػػػلف َِػػػدد كا  ٌ ل ػػػرع ال ّ،لػػػؿ نػػػِص ِػػػف اّ ػػػ ِػػػِ ل ػػػرع ّه ػػػِس ِس كال ّػػػِز
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ّ  قلِـ اّسِحن،ِلان  ِف كاِّيِف ّبِ اح  ِ كا  ك قدلر ظركؼ  بِر ِم ذِراحِة اِّز
 ِف ِف لَسب ّبِ َسِبِ. بدٌ  ايذراد ال

قد يِف ّبػذا اّ  ػرل  كاينػذ بػل ذػو اّاػِّـ ا سػلِو ذيػؿ يبلػر ذػو  ّك
ِحلن كاّ قػِئص اّنهقلػن اّ ػو ذ ػت ذػو ، ِا حف اّرذائؿ االِ بالدن ل دل ِ  قل  بقِئ

ف ب ادد اّزك،ِت كال  ا رؼ بل.  اِّ، ِاِت اّ و ال  ِؤ
ظ ذػػػو اِّ، ِاػػػِت اّ ػػػو لَػػػـر  اػػػدد اّزك،ػػػِت  ػػػلكع اّفسػػػؽ  كقػػػد ّػػػَك

حػف حػدد  م ِم   اّهػكا و لَ ػرذف اّز ػِم  ِر اّف،كر َ   زاد حدد اّبغِلِ   كا
 اِّ زك،ِت ذو باض اِّدف ايكربلن.

 ظِـ اّزكاج بِِِرة كاَدة ذقط    إفٌ   را  درسؿب ا  يهلزم بر لقكؿ اّيِ 
م حػػدد اّ سػػِإ ِسػػِك ّاػػدد اّر،ػػِؿ  ِ قػػِئـ حهػػ   كقػػ  ِفٌ ِ ُػػِرِن ك طبلقػػل  طبلقنػػ

ػػػِ داِػػػت اَِّّػػػن ّلسػػػت يػػػذّؾ ذػػػإفٌ  ئػػػؾ اّلئػػػو لبقػػػلف  ِك بقػػػِإه قسػػػكة بِّغػػػن يّك
 . حِ سِت بل زكاج

ّ ػػػرحللف ايكالد غلػػػر ا ؛ ذليثػػػر بػػػؿ ل سػػػِؽ ِيثػػػر ف إّػػػ  اِ بػػػِف اّز ػػػِ
ذ يػػػل  ِ سػػػِببـ ك  نهػػػ  حػػػ بـ ِِبػػػِ بـ م َ ػػػ   اّػػػذلف ال لارذػػػكف هبػػػِإ ـ م

ػػِ  ذيػػرت اّ قػػِرلر اّرسػػِلن ذػػو ِِرليػػِ ِػػثلن  ػػن يػػِقت ذرحن م ِـف ِؤسسػػِت اّدّك
ؿ رحػِل بـ م يِػػِ ّيثػػر بـ م كراَػت   فػؽ ِللػػلف اّػدكالرات ِػف ِ،ػػ بػ كالد اّز ػِ
 َػراؼ الف اّي بػن كايِػراض اّ فسػلن كاالد اّيِئِف  ؤالإ ايكال لُلب يثلرنا
ن يافنِحف اّطر  االق ُػِدلن كاُّػَلن ِف اّ َِلن  لؽ اّسكم م ِِِ لزلد اّدّك

ِّػػػػػن ايِّػػػػػِ و   بػػػػػكؿ ِ ػػػػػِلد م  كاال، ِِحلػػػػػن ؛ ب ظػػػػػِـ  اػػػػػدد ّػػػػػذّؾ ِ ػػػػػِد اَّر
ػػػػػِ  ِ ِػػػػػف ح ُِػػػػػر اّقػػػػػكة اّ ػػػػػو لِ هيبػػػػػِ اّاػػػػػِّـ  اّزك،ػػػػػِت م كحػػػػػده ح ُػػػػػرنا ِب

ِِ  يِ ل ي ِبػل   ا سػلـ قػكة اّغػد  ا قد ِ اّاِّـ ايكربو م ك ذفا سلِو كل
 ـ .ُّٔٗم اّذم ُِدره س ن 

 ؟!  ان.ل ر  ِلف  ك ِف ذبذا  ك   رل  اّب ر 
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ػدؽ قػكؿ ان  اػِّ    ػفى اّهٌػًل ) ُك ًِ سىػفي  ٍَ ػٍف ِى ِى ًِ ًهـلػًن لىٍبغيػكفى كى ـى اٍّ،ى ٍيػ َي ِىذى
ِ ّاقىٍكـو ليكًق يكفى  ِن ٍي  { َٓة  ِِّئد} (َي

 ككذق ػِ ذػو ِكر ػِ اّبِطػؿ بػِطلن م ل  بِحػااّهبـ ِر ِ اَّؽ َقِ ككذق ػِ ذػو 
 اّهبـ هِلف. ،  ِبل ما
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 الدرس الخامس
 من عائشة رضي اهلل عنيا واجو ز 

ػَبل سـ انب  كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كااله.  ِك

ِف اّبـ كاَّزف ك اكذ بؾ ِف اّا،ػز كاّيسػؿ ك اػكذ  اّهبـ إ ِ  اكذ بؾ
 بؾ ِف اّ،بف كاّبنؿ ك اكذ بؾ ِف غهبن اّدلف كقبر اّر،ِؿ.

يػػذّؾ   ػػر  اِّلِػػل ايسػػرلن ّه ػػِس م ك  ِػػف  اػػدد زك،ِ ػػل  اّسػػرٌ  يػػِف
ثػػػِر اِّس  ػػػرقكف ذػػػو  ػػػذا ا،ػػػل ِػػػف حِئ ػػػن ريػػػو ان ح بػػػِ م ّيػػػف ِيػػػِف زك 

بـ   يِ ت طفهن.ل  زكج حِئ ن ك   ٌ باّزكاج قّك
يِ ػت اّغِلػن ِ ػل اّػد لِ ِِػر ل ّلس ذػو  ػذا اّػزكاج َ ػ  ّػك كاَّقلقن ِ ٌ 

ِ ح لِدل ػػِ كاا  ػػِئان ر،ػػؿ اّيبلػػر ِػػف ب ػػت ُػػغلرة يػػِف ِِػػرن زكاج اّ يفٌ  غرلػػب ؛
 كذو حُر اّرسِّن اّ بكلن. ح د اّارب

ف ،بن ِنرل ذإفٌ   ّـ ل ػزكج ِػف حِئ ػن إالٌ  اّرسكؿ   ذا ِف ،بن ِك
ػ  زك،بػِ اّرسػكؿ بِّغن اي كثن م كقػد  باد ِف يِ ت ِن ِ ّكاّػد ِ ِبػو بيػر  يرل

ّلؾ باض اَّقِئؽ ح بِ. ر،ؿ ا سلـ ايكؿ  م كا 
ّػػػػـ ليػػػػف   ػػػػِؾ  ػػػػبِدات ِػػػػللد  ثبػػػػت سػػػػ ن اّػػػػكالدة ك َػػػػدد اّاِػػػػر -ُ
يػػػف يػػػِ بِّيػػػبط يِػػػِ لاػػػرؼ اّفػػػلح م  سػػػ اداد اّب ػػػت ّهػػػزكاج كا لارذػػػكف ام ّك

 م ك ذا ايِر  ،لد اّ سِإ ِارذ ل. ِةكذّؾ بِلِ  اّف م  يج اّثِرة 

ِ ِػػػف اّبلئػػن اّاربلػػن يِ ػػػت  ػػزكج اّب ػػػت بِ،ػػرد بهكغبػػِ اّ يػػػج نكذنػػ-ِ
  َراؼ.اال

ػػػن -ّ يِ ػػػت اّسػػػلدة حِئ ػػػن يِِهػػػن اي كثػػػن لػػػـك ِف حريػػػت اّسػػػلدة نّك
بػػِ يِ ػػت ِ ٌ م بػػؿ ِيثػػر ِػػف ذّػػؾ  ب ػػت َيػػلـ حهػػ  اّ بػػو ِف ل ػػزكج ِػػف حِئ ػػن

 طب بػِ ُِػرٌ بف ِطاـم كباػد حػِِلف ِػف ن ِنطكبن ّر،ؿ ِ رؾ اسِل ،بلر
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ػػل،بلػػر حهػػ  اّيفػػر ذفػػرؽ ب ِن ِّػػلس ذّػػؾ م ِ يبػػو بيػػر  بِػػِ كنطببػػِ اّ بػػو  يرل
؟ ".  ليـر

ٌِ  يِِ ِفٌ -ْ يِ ػت  ػرل م ُػدلؽ ريػو ان ح بػِ بِ زك،ن ِبو بيػر اِّ
م  ب  بػػِ قػػد يبػػرت ح ػػدِِ ذسػػنت نطب بػػِ ِػػف ،بلػػر بػػف ِطاػػـ بػػف حػػدما ِفٌ 
ػػػ ٌِ ب  ػػػؾ ا   ػػػذه  نطببػػػِ ّ فسػػػل قِّػػػت يبػػػو بيػػػر  ؿ اّرسػػػك  ِ حهِػػػت ِفٌ ّك

 هقػػ   ا ِك هػػل ذِدذابػػِ إّػػ  اّرسػػكؿ حِئ ػػن قػػد ِذ ػػب ان حػػف طرلقبػػِ ،بلػػرن 
َػػػػلف  نطػػػب ب  بػػػػِ ّهػػػزكاج  يػػػكف ِحػػػػرؼ اّ ػػػِس ببػػػػِ  م كايـٌ  اّنلػػػر كاّبريػػػن

 كبالِِت اي كثن ذلبِ.
ف ل يػػِحِئ ػػن ريػػو ان ح بػػِ  زك،ػػت ذػػو سػػف ِبيػػرم ّيٌ ػػ  ػػؾ ِفٌ  ال

حِِؿ اِّ ِخ ّل ِثر ذو  يػكج اِّػراة   كيِِؿ اي كثنم كال   س  ِفٌ ِ ِقبكالن س   
 ِ.سرلان 

اّغِلن ِف  ادد زك،ِ ل  ك   ر اّرسػِّن اّبل لػن إّػ   ِفٌ ِ ف ِلين كقد  بل
ػػل كلفاهػػل ذػػو بل ػػل غلػػر  سػػِئبفٌ م اّ ػػِس  ِقػػرب  ذبػػفٌ م  ذػػل َِػػد لاهػػـ ِػػِ لقّك

 اّ ِس إّلل.
ل  ِف ل ػػرح ّه سػػِإ اّقيػػِلِ اّ سػػكلن ذيِ ػػت لسػػ ط ال كيػػِف اّرسػػكؿ 
 م ك و ِبِن يبلرة ال  يفلبِ اِِرة كاَدة.  سِؤه  قـك ببذه اِّبِن

ِ ّه ػِس باػد ِر،انػ يِِ ِراد ان سبَِ ل ك اِّ  ِف  يكف  سِإ اّ بو 
 ذقػػد يػػِف اُّػػَِبن لر،اػػكف دائِػػِ باػػد كذِ ػػل إّػػ  زك،ِ ػػل كلسػػ ّك بفٌ  كذِ ػػل م

 بػػػ فٌ  دة ّػػػـ  َُػػػؿ ِػػػف قبػػػؿ ذل،ػػػدكف ا ،ِبػػػن ح ػػػد فٌ حػػػف ذ ػػػِكل ِكِػػػكر ،دلػػػ
ح ػف باػده بسػ كات  قِؿ يذا كيذا كذاؿ يذا كيػذا ذػ يثر  سػػػِؤه  اّرسكؿ 

ُهت ذو َلِ بفٌ    إ يِالت يِف اّ ِس ل،دكف َهبِ ح د زك،ِ ل  يثلرة َك
ػ  ػ ُُ كذو س ن  ذِّرسكؿ  ٌِ ان باػده  ِ ِيثػر زك،ِ ػل ذقػد  كذػِ فٌ م ِ

 بس كات.
  ػ. َٓ ب ب ت ،َش ريو ان ح بِ  كذلت س ن ذزل
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 ػػػم كيػػذّؾ َفُػػن ريػػو ان  ْٓكسػػكدة ريػػو ان ح بػػِ  كذلػػت سػػ ن 
 ح بِ  كذلت ذو  ذه اّس ن.

  ػ. ٔٓك،كلرلن ب ت اَِّرث ريو ان ح بِ  كذلت س ن 
  ػ. ِْْكـ َبلبن ريو ان ح بِ  كذلت س ن 
  ػ. ِٗٓكـ سهِن ريو ان ح بِ  كذلت س ن 

  ػ. ٗٓحِئ ن ريو ان ح بِ  كذلت س ن ك 
لِك ن ب ت اَِّرث ريو ان ح بِ  كذلت س ن    ػ. ُِٔك

ف طكلؿ. ان باد كذِة اّرسكؿ   كذِ فٌ  ذ هَظ ِف زك،ِ ل   بِز
 س ن. ّّ ػ ِـ َبلبن باده بذقد  كذلت ِثلن 

سػػ ن كيػػذّؾ يػػِف كذػػِة حِئ ػػنم ك كذلػػت  ْٖ ػك كذلػػت ِـ سػػهِن باػػده بػػ
 ِ.،ِلان  س ن ريو ان ح بفٌ  َٓ ػده بِلِك ن با

يػػػِ كا لسػػػ ّكف  ذُِّػػػَِبن نػػػلؿ  ػػػذه اّسػػػ كات اّطكلهػػػن باػػػد كذِ ػػػل 
لسػ ّكف حِئ ػن ريػو ان  كيػِ كا ِيثػر ِػِم زك،ِ ل حػف ِِػكر اسػ ،دت باػده 

ِن َفظن  ِ ِكيثر فـ  ف س   بِ يِ ت ُِغر ي ٌ ؛ ح بِ   ِ.ك  ِطن  ِ كذيِإِ كحه
ػل ل ياكقد كرد َدلث قلؿ ب  ٌ  ل يػِف ل ػلر إّلبػِ ذػو ٌِ ػ لؼ ك ػك قّك

ك ػػػذا اَّػػػدلث ال غرابػػػن ذلػػػل إذا  ِ ػػػل كلقػػػكؿ نػػػذكا  ُػػػؼ دلػػػ يـ ِػػػف  ػػػذه مَل
َِػد ايسػِ ذة   حهػ  ذّػؾ ِفٌ م كليفػو دّػللن  َُ لم بؿ  ػك اّكاقػ  ِا ػِه تثب 

طرَك ػػػل قػػػد َُػػػؿ حهػػػ   ػػػبِدة اّػػػدي كراه ذػػػو ِ ك ػػػك اّػػػدي كر حبػػػد اَِّسػػػف
فػػن ِػػف ِّػػؼ  اِّػػِؤ لف مبا ػػكاف   فسػػلر حِئ ػػن ِـ  ػػن ِّؤ كيِ ػػت  ػػذه ايطرَك

ر، .ُفَن  قرلبن   ِ كاح ِدت حه  ِيثر ِف س ِئن ُِدر ِك
بػػػػِ دكر هنػػػر ذػػػػو  ذقػػػد يػػػِف  ػػػػذا دكر ػػػِ ذػػػو  فسػػػػلر اّقػػػرهف اّيػػػرلـ م ّك

َدثػن لا ِػد حهلبػِ اِّفسػركف  اَّدلث يدكر ِ ذو اّ فسلرم ذقد يِ ت ِفسرة ِك
 ثكف ذو ،ِ ب اَّدلث.ذو ،ِ ب اّ فسلر كلا ِد حهلبِ اَِّد

بذه اَّيِن ِِر ان سبَِ ل  بلل  بذا اّسر ّك زكج ِف حِئ ن ِف ل  ّك
 ِف ان ،ؿ كحل. زكا،ل ِ بِ يِف ب ِرو  فٌ ريو ان ح بِم إذ إ
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قػػػِؿ  ) ِرل ػػػًؾ ( ذػػػو  ذاػػػف حِئ ػػػن ريػػػو ان ح بػػػِ حػػػف رسػػػكؿ ان 
 ذػو قطاػن ِػفاِّ ِـ ثػلث ّلػِؿ ،ػِإ و بػؾ اِّهػؾ ذػو سػرقن ِػف َرلػر ) ِم 

  ػو م ذػإذا ِ ػتً م  حػف ك،بػؾً  (  ػذه اِِر ػؾ ذ ي ػؼي )ّػو اَّرلر اّ،لد( ذلقكؿ
فظػل  ػذم ّك ،ػِإ   ذ قكؿ إف لػؾ  ػذا ِػف ح ػد ان لِيػل. ركاه اّ ػلنِف كاّ ِر

 ػذه زك، ػؾ  بُكرة حِئ ن ذو نرقن َرلر نيراإ ذقِؿ  إفٌ  ،برلؿ ّه بو 
 ذو اّد لِ كا نرة.

ا حه  ِف لاُـ ان سبَِ ل يِف قِدرن  لن ِفٌ كذو ُِكؿ اّاقلدة ا سلِ
ف يػؿ سػبك غلر ِ اِ ِف يؿ نط  ا َِِدن  يِػِ حُػِل ِػف يػؿ ذ ػب د ِك

 ِ ّه ػػِس ؛لقػػ  ذػػو نطػػ  ِك سػػبك   ػػرلان  ذػػو ،اػػؿ اّرسػػكؿ  فٌ ّيػػ بـ قػػِّكا إ
كقاػكا ذػو ِثػؿ ل ّػك ّػـ لنطػئ ِك لسػبك ِّػِ حهػـ اّ ػِس ِػِذا لُػ اكف إذا ي ٌ 

ذو اُّػلة   ػرل   سبك رسكؿ ان    إفٌ  ذقِّكا ِثلن   ذا اّنط  ِك اّسبك م
دالّػػن اّفاػػؿ ِكيػػ  ِكقػػكل ِػػف  يفٌ  ؛ ّه ػػِس ك اهػػلـ ّبػػـ يلفلػػن سػػ،كد اّسػػبك

 دالّن اّقكؿ.
هػػػلـ اّ ػػػِس يِ ػػػت اّغِلػػػن ِ ػػػل  ا زكا،ػػػل  فٌ ا إّػػػ  ذّػػػؾ ِِدن ك قػػػكؿ اسػػػ  

يػِف ّزك،ِ ػل  يكف ِاِِهن اّزك،لف َ ػ   قبلهػل يلؼ ليكف اّزكاج كيلؼ  
ِن   رلان   ريو ان ح بِ باد كذػِة اّرسػكؿ ذقد سئهت حِئ ن ِثلن  ِ ّبـ مِ ك اهل
  يِف إذا قبـ ؿ زك، ػل ك ػك ُػِئـ م ِلفطػر ِـ ال؟ حف اّر،ؿ اُِّئـ ذو ِر

ذقلػػؿ ّبػػِ ِِ ػػت ئـ لقبػػؿ إَػػدل زك،ِ ػػل ك ػػك ُػػِ يػػِف رسػػكؿ ان   ذ ،ِبػػت 
 ب سِت ريو ان ح بِ.ِي ت  هؾ اّزك،ن؟ ذ

ف  زكج حِئ ن ريو ان ح بِ  اّرسكؿ  يِِ ِفٌ  ك ك يبلر اّسػف م كا 
ل ّػػػـ لػػػزؿ ل ِ ػػػ  َ ػػػ  كذِ ػػػل ب  ػػػِط اّ ػػػبِب كقك ػػػل كيػػػِف ِ،ِػػػؿ ر،ػػػِؿ  ٌِ ػػػإالٌ 

ن إ ػِرة ذػو رد ٌِلػم ذهـ   اِر   ِ ِهك ك ذو ذّؾ اّم ن  ِبٌ  م كيِ ت يؿٌ  قرلش
بػػػػِ  ٌ ي؛ بػػػػِّغبف  حِئ ػػػػن ريػػػػو ان ح ػػػػػبِ يِ ػػػػت  َػػػػٌس  اّسػػػػ ن ِك اّسػػػػلرة ِفٌ 

ّلؿ كاّدم بؿ  ،د  فسبِ َِسكدة حه  زكا،بِ ِ ل    زك،ت ِف رسكؿ ان 
م  ِػػف  سػػِإ يثلػػرات طهػػبف ِ ػػل ِف ل ػػزك،بفٌ  بػػِ يِ ػػت  غػػِر حهلػػلحهػ  ذّػػؾ ِ ٌ 

ّه بػو  ِ فسػبفٌ  اّلئػو ك ػبفى  قِؿ ابف يثلر ذػو  فسػلره  " كاّغػرض ِػف  ػذا ِفٌ 
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 غػػِر ِػػف اّلئػػو ي ػػت ِ ّبنػػِرم ... كحػػف حِئ ػػن قِّػػت  يثلػػػرم يِػػِ قػػِؿ ا
 .(ُ)ِكقكؿ  ِ بب اِِّرة  فسبِ؟ " ّه بو  ِ فسبفٌ  ك بفى 

ػػ ّػػـ ل ػػزكج كاَػػدة ِػػف  ػػؤالإ اّ سػػكة  ل ِ ٌِ ػػكذػػو  فسػػلر ابػػف يثلػػر ِلين
ػ اّزكاج ِ ل حه  اّػرغـ ِػف ِفٌ  اّهكا و طهبفى  َن ِ ّػل بػ ِر ِػف ان ذّػؾ يػِف ِبِ

 سبَِ ل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( تفسير إبن كثير.1)
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 الدرس السادس

 من زينب رضي اهلل عنيا زواجو 
م كاُّػػػػلة كاّسػػػػلـ حهػػػػ  رسػػػػكؿ ان كحهػػػػ  هّػػػػل  بسػػػػـ انم كاَِّػػػػد ن

ف كااله. َبل ِك  ُك
ِ ِ ػت ِحهػـ بػل ِ ػِاّهبـ ا سراذ ِ ذو ِِر ِ ِك  غفر ّ ِ نطلئِ  ِ ك،به ِ كا 

م اّهبـ اغفػر ّ ػِ  م اّهبـ اغفر ّ ِ ،د ِ ك ّز ِ كنط  ِ كحِد ِ كيؿ ذّؾ ح د ِ
ػِ ِ ػت ِحهػـ بػل ِ ػِ نٌ ِِ ِِِ قدِ ِ ك  ػِ ِحه ػِ ِك ِ ِسػرر ِ ِك م ِ ػت اِّقػدـ ر ِ ِك

  ت اِّؤنر ِك ت حه  يؿ  ئ قدلر.ِك
ِػػِ يػػِف لبغػػو ِػػف  اػػدد زك،ِ ػػل اّػػد لِ ِك ِحبػػِ كا  ٌ  ّػػـ ليػػف اّرسػػكؿ 

ّػػػذّؾ ؛ ك  ػػػر اّػػػدحكة كاّرسػػػِّن  ذّػػػؾ  ثبلػػػت ِريػػػِف اّػػػدلف اّ،دلػػػد ملبغػػػو ِػػػف 
 اّػػداذ  إّػػ  زكا،ػػل ِػػف زل ػػب ب ػػت لن ذقػػد يػػِف ِػػث زكا،ػػل  اػػددت ِغػػراض 
ل  اِّ حه  ذّؾ  ِ  ـص   رلال  ان ح بِ ،َش ريو  ِ يىِفى )   ُرل  قّك ِى كى

ـٍ  ػػًرً  ٍِ ػػٍف ِى ًِ ـي اًٍّنلىػػرىةي  ػػرنا ِىف لىييػػكفى ّىبيػػ ٍِ ػػ  اّهـػػلي كىرىسيػػكّيلي ِى ٍؤًِ ىػػنو ًإذىا قىيى ِي فو كىال  ػػٍؤًِ ِي ًّ
ِىف لىٍاًص اّـهلى كىرىسيكّىلي ذىقى  ًبل نِ }كى ُِّ ـؿ يىلالن  ـى اّهـػلي ٍّٔد يى ٍذ  ىقيكؿي ًّهـػًذم ِىٍ اىػ { كىاً 

ػػِ اّهـػػلي  ِى ػػؾى كىا ـػػًؽ اّهـػػلى كى يٍنًفػػو ًذػػو  ىٍفًسػػؾى  ٍك،ى هىٍلػػؾى زى ًسػػٍؾ حى ٍِ هىٍلػػًل ِى ػػتى حى ٍِ هىٍلػػًل كىِىٍ اى حى
ِ قىيى  ِـ ؽُّ ِىف  ىٍن ىِهي ذىهى َى ٍبًدلًل كى ىٍن ى  اّـ ِسى كىاّـهلي ِى ـكٍ، ىِيىبىِ ِي طىرنا زى ٍ بىِ كى ِا ٍلده    زى

طىػػرنا  ػػٍ بيـف كى ًِ ػػٍكا  ـٍ ًإذىا قىيى ػػرىجه ًذػػو ِىٍزكىاًج ِىٍدًحلىػػًِئًب َى ً لفى  ػػٍؤًِ ِي هىػػ  اٍّ ًّيىػػٍو ال لىييػػكفى حى
ٍفايػكالن } ِى ري اّهـػًل  ٍِ يىِفى ِى ػِ ذىػرىضى اّهـػلي ّىػلي ّٕكى ِى ػرىجو ًذل َى ػٍف  ًِ هىػ  اّـ بًػوا  ػِ يىػِفى حى ِـ  } 

ٍقػػػديكرنا } ِـ ػػػري اّهـػػػًل قىػػػدىرنا  ٍِ ػػػِفى ِى يى ػػػف قىٍبػػػؿي كى ًِ هىػػػٍكا  { اّـػػػًذلفى ّٖسيػػػـ نى اّهـػػػًل ًذػػػو اّـػػػًذلفى نى
ػػػدنا ًإالٌ  َى ػػػٍكفى ِى ػػػٍك ىلي كىال لىٍن ى لىٍن ى ػػػِالًت اّهـػػػًل كى ًسػػػلبنِ ليبىهاغيػػػكفى ًرسى َى يىفىػػػ  ًبِّهـػػػًل   اّهـػػػلى كى

دو ّٗ} َى ِـده ِىبىِ ِى َى ِي ِ يىِفى  ِـ يىػِفى  {  ػِ ىـى اّـ ًبلاػلفى كى ّىًيف ـرسيػكؿى اّهـػًل كىنى ـٍ كى ًِّيي ِاف را،ى
ِ ِن ًهل   {َْ-ّٔيَزاب   (}اّـهلي ًبييؿا  ىٍوإو حى
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 ِف زل ب ريػو ان ح بػِ ِكيَت  ذه ا لِت قُن زكاج اّرسكؿ 
م ّيػػف ِِػػِ لؤسػػؼ ّػػل ِف لػػركم ّ ػػِ حػػدد ِػػف اِّفسػػرلف اّقػػداِ   ػػذه اّقُػػن 

 ػػبلبن بِّقُػػن اّ ػػو لركلبػػِ اّلبػػكد    هلػػؽ اّب ػػن بػػ نلؽ اّرسػػكؿ بطرلقػػن ال
م ثػـ ِرل  ل يِف ح ده  سػ  ك سػاكف زك،ػن ٌ ذو اّ كراة حف داكد حهلل اّسلـ ِ

ثػـ َِهػت م ذز ػ  ببػِ  زك،ن َِد قِد ل اّاسيرللف حِرلن ذ ح،ب ل ذدحِ ِ إّلل
قػد دسػكا ِثػؿ  ػذه  اّلبػكد م كلبػدك ِفٌ  غ ِّل ثـ  زك،بِ،بِ ذِك ِ ل ذاِد إّ  ز 

ك،اهك ػِ يػِف اّركالػِت اّبِطهػن اّ ػو اح ِػد حهلبػِ  اّقُن حف رسكؿ ان 
ؤرنك       قِؿ َِد اّبَِثلف ف ِسهِكف مِفسركف ِك

ا كيػػِف رسػػكؿ ان نػػرج لرلػػد زلػػدن  ذيػػر اّطبػػرم كابػػف ايثلػػر كغلر ِػػِ ِفٌ 
ي ػػكذن  حهػػ  بػػِب زلػػد سػػد ِػػف  ػػار ذرذاػػل اّػػرل  ذػػِرل زل ػػب ك ػػو َِسػػرة ِك

كقػد زك،بػِ  كقػد يِ ػت زل ػب ابػف حِػن رسػكؿ ان اِّرس كاّك،ػل ذ ح،ب ػل " 
 ِف ِكاله زلد بف َِرثن.

ػـ ليػف  ِػرٌ  رسػكؿ ان    إفٌ  كقِؿ ِبك اّساكد ذو  فسػلره ببلػت زلػد ّك
 قهب اّقهكب.كقِؿ  سبَِف ان ِم ب ذببره َس بِ ذِرل زل م ذلل زلد 

ا   م ِقهب اّقهكب م  لبػكل زل ػب  ا  ل ،اؿ َِِدن ان سبَِ   ِفٌ ِك
ن ػػػرم م ف يػػػِف ال لبكا ػػػِ ِػػػف قبػػػؿ باػػػد ِ ثػػػؿ  ػػػذا قػػػِؿ اِّز م كاّقرطبػػػو م ِك

ف سِر حه   ِيه بـ.م كاّ سفو   كاّسلكطو ِك
ذِين ح،لبػن غرلبػن إ  هؾ اّزل،ن كقد ِذِض  ؤالإ اِّفسركف ذو  اهلؿ

ِ،ػػكس كا، بػػدكا ا، بػػِدات بِطهػػن َ ػػ  ِي ػػكا ِحػػداإ ا سػػلـ ِػػف اّز ِدقػػن كاّ
كاِّ  ػػػػػػػدقلف بػػػػػػػِّاهـ ِػػػػػػػف بَِثل ػػػػػػػِ اِّاُِػػػػػػػرلف ِػػػػػػػف اّػػػػػػػذلف اسػػػػػػػ بك بـ هراإ 

 اِّس  رقلف ذو ا ط ِب ذو  نرلج  ذه اّركالِت.
فسػػركف ِسػػهِكف قػػد قػػِّكا ببػػ ذا يػػِف ِؤرنػػكف ِسػػهِكف ِك ذا ِػػف غلػػر كا 

ِف لسػػػ غؿ ِس  ػػػرقكف ِقػػػكاّبـ كلسػػػ  دكف إّلبػػػِ  كحػػػو كال إدراؾ ذػػػل ح،ػػػب م
م يِِّس  ػػرقن ِػػداـ رليِِللػػل  بسػػلد اّرسػػؿ كاي بلػػِإكليػػلفكف حهلبػػِ ّهطاػػف 
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 ذو   ف زكا،ل ِػف زل ػب  " ذقهػػب قهبػل ذ،ػ ة ك سػو سػكدة اّ و  قكؿ ح ل 
لػػػن ِك فُػػػن كزل ػػػب اِّنزِك  ذيػػػرل ندل،ػػػن " ـ سػػػهِن ك سػػػو يػػػذّؾكحِئ ػػػن َك

 ّكبػػكف اّػػذم لقػػكؿ  " ِكطهػؽ َِِػػد اّا ػػِف ّبػػذا اَّػػبٌ  ؼكيِِّس  ػرؽ غكسػػ ِ
بِ ل ِرل ز  ٌ إ  ػَ  ك،ن اب ل بِّ ب و ك و حِرلن ذكق  ذػو قهبػل  ػئ ِ بػِ ذسػَر

باهبِ ّل زك،بِ َِِد ذِغ ـ اِّسهِكف غِِ ذ َك  إّػ  َِِػد بكسػِطن ،برلػؿ 
ل    ذّؾ كا قهب اال  قِد إّ  سيكف " ِ ِف هلِت  سكغ ّلاّذم يِف ل ُؿ بل لِك

ثػػِر  ػػذه اّقيػػلن  فسػػبِ يػػِرؿ بركيهِػػِف كيػػذّؾ ،ر،ػػو زلػػداف كيثلػػر  ِك
 اِّس  رقلف كحدد ِف اّبَِثلف اّارب اِّاُِرلف. ِف

ـ ػؾى )   ال  هلػؽ بِػف قػِؿ ان ح ػلك فُػللن ك ذه اّركالِت بِطهن ،ِهػن  كىاً 
هيؽو حىًظلـ  .{ ْ   ّقهـ}ا (ّىاىه  ني

ّػػذّؾ ّػػـ لقبػػؿ ببػػذه اّركالػػِت حػػدد ِػػف اِّفسػػرلف ِػػف بلػػ بـ ابػػف يثلػػر 
ِػػػل ان إذ لقػػػكؿ  ذيػػػر ابػػػف ِبػػػو َػػػِ ـ كابػػػف ، ا حػػػف باػػػض رلػػػر  ِ  ػػػِ هثػػػِرن َر

َن  ِ ّاػػػدـ ُػػػَ بِ ذػػػل اّسػػػهؼ ريػػػو ان حػػػ بـ َِبب ػػػِ ِف  يػػػرب ح بػػػِ ُػػػف
  كرد ِ ".

اّغرلػب ذػو  ػذه    " حهػ  ِفٌ  كلقكؿ َِِد اّغزاّو ذو ي ِبل ذقل اّسػلرة
ظػػػػِ ر اَّػػػػبٌ م اّقُػػػػن ِػػػػِ ِدنهػػػػل اِّغفهػػػػكف حهلبػػػػِ ِػػػػف دسػػػػِئس اّ ػػػػبكة   ِك

ـ ِظبره باد ثزل ب ثـ ي ـ  ذا اَّب  َِبٌ  اّرسكؿ  اّرنلص ذقد زحِكا ِفٌ 
 .(ُ)ا ب طهلقبِِر زلدن َلف ذ زك،بِ باد ِف ِ

ثػػػـ  (ِ)زل ػػب بقلػػت ح ػػػد زلػػد ز ػػػِإ سػػ ن لػػذير ابػػف يثلػػػر ذػػو  فسػػػلره ِفٌ 
اّرسكؿ  م ك ذا لا و ِفٌ  ( س ن ّٖكحِر ِ )  م كقد  زك،بِ اّرسكؿ  طهقبِ
  يِ ػػػت ريػػػو ان كقػػػد  اّثلثػػلف م كقػػد  ،ػػػِكزت سػػػفٌ م زكج زل ػػب ِػػػف زلػػػد

 ٌِ ن بِّغػػن م كيػػِف لارذبػػِ  ػػِبٌ  بػػِ ِِلِػػن ب ػػت حبػػد اِّطهػػبح بػػِ ب ػػت حِ ػػل ذ 
 كيِف ل ِ د ِ ِ ذ طفّك بِ َ   ُػِرت يبهػن ذهػك يػِف ذػو قهبػل ِك  فسػل 

                                                           

 ستاذ مساعد في السيرة النبوية.( بحث للدكتور رياض هاشم أ1)
 كثير.( تفسير إبن 2)
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ِػِ ِ،بر ػِ حهػ  ذّػؾ  ،ِ بِ وإ  ِػِ قػِـ ب زكل،بػِ ّزلػد ّك م  م ّ زك،بِ  ك ّك
يِ ػػت قػػد رذيػػت ذػػو م  ح بػػِ ريػػو انم زل ػػب  ك ثر ػػِ ّ فسػػل ِػػ  اّاهػػـ ِفٌ 

 . ِكبدت َببِ كرغب بِ ذو اّزكاج ِف َِِد م اّبدإ اّزكاج ِف زلد 
ذا يػِف اِّس  ػػرقكف قػد ِح،بػػ بـ ركالػػِت اِّفسػرلف اِّسػػهِلف   بػػِ ي؛ كا 

  ِف ب ػو ، سػبـ ِِػف  ػك ِحهػـ ان قد  لـ  ذإفٌ   كاذؽ  كا ـ ك لِ بـ اّنبلثن م
ت اّ ػػػو ِ ػػػِحبِ اِّفسػػػركف هػػػ   هػػػؾ اّركالػػػِحهػػػلبـ كح ِػػػ بـ ِك ػػػبر ِػػػ بـ لػػػردٌ 

ان سػػبَِ ل  ِكحػػد  ػػذا ذػػو  ظػػرم ِػػف اِّا،ػػزات اّ بكلػػن يلػػؼ ِفٌ  اِّسػػهِكف م
ري ِػػف ِحػػداإ ا سػػلـ ِػػف لػػردٌ  حهػػ  بػػؿ م ال حهػػ  نبػػث ايحػػداإ ذَسػػب  ليسىػػنا

ػػػ ا ّبػػػذا اّػػػدلف ِك ّ بػػػو  ػػػذا اّػػػدلف ذِسػػػِ  ِنػػػو ا  ُػػػِرن  ِ مِك ػػػِـ حهِِئ ػػػِ ِلين
 ّل قس غلر ِسهـ كغلر حربو ذو  ذه اّقيلن.اّقِرئ ِِ لقك 

ِك  يِرم كاط  ذبلف لدم ي ِب ) َِِد ذو اِّدل ن (   ّلؼ اِّس  رؽ
  ر،ِن  ابِف بريِت م ك ك ِف يبِر ايسِ ذة اّ،ِِاللف ايكربللف .

لارض  ذا اِّس  ػرؽ ذػو اّبػدإ ِػِ ِ ػِحل حػدد ِػف اّاهِػِإ اِّسػهِلف 
ِف اِّس  رقلف لارض ركالِ بـ َكؿ ِس ّن اّقداِ  يِّطبرم كاّذلف ا باك ـ 

ػػػػ ٌُ ٌِ    )) ل اػػػدد زك،ِ ػػػػل كال سػػػػلِِ حلق ػػػل بزل ػػػػب ذلقػػػػكؿ ِػػػِ   قػػػػكف ِنػػػػذكا ل 
 .(ُ)" ((ل ِف اّ ظرة ايّك  ّزل باّقُص َكؿ حلقِ ل بِّ سِإ ِك َبٌ 

 ٌِ م ذبػػػو  قػػػكف اّقُػػػص (  يػػػِد   طبػػػؽ حهػػػ  ِقػػػكاّبـ بدقػػػنذابِر ػػػل ) ل 
بػؿ  ِقك ػِ بيػلـ ِر ػب م اّركالػِت اّبِطهػن ذَسػب بـ ّػـ لن هقػكا  ػذه  ا و ِ ٌ 

 ر بكا ِقدِِ بِ ك  ِئ،بِ.
ّذّؾ  رل  ذا اِّس  رؽ ل رؾ ِقكاؿ حهِِئ ِ كاِّفسػرلف اّقػداِ  كل ػرؾ 

ِػػف زل ػب إّػػ   يػذّؾ ِقػكاؿ اِّس  ػػرقلف كلسػ  د ّبلػػِف َقلقػن زكاج اّرسػكؿ 
ريػػػو ان  ِاُِػػػرم َِِػػػد كلا ػػػو ببػػػـ ُػػػَِب ل م ذلػػػذير ِفٌ  اّيػػػرلـ اّقػػػرهف

يػػػ بـ يػػػِ كا ل  قدك ػػػل ٌِ ػػػ ل يلػػػؼ ل،ػػػكز حػػػ بـ ِػػػِ يػػػِ كا ل  قػػػدكف  ػػػذا اّػػػزكاج ّك
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كزلػػد  ػػذا يػػِف اّرسػػكؿ قػػد  ب ػػِه ذيػػِف ِػػف م ِف ل ػػزكج اِػػِرة زلػػد  ّهرسػػكؿ 
ِي ىبىـ   ؛ حِدة اّارب ذو اّ،ِ هلن  َرل ي بـ يػِ كا لاػػدكف ـ اّزكاج ِف اِِرة اّ

 اِّ ب   يِالبف اَّقلقو.
ل اّػزكاج ِػف زل ػب ذلقػكؿ ِػِ إبطِؿ  ذه اّاِدة ِِػر ان رسػّك ذِف ِ،ؿ

و اِّبػػدِ اّقػػدلـ اّقِ)) :  ُػػل ػػد اّربلػػب  ئػػؿ بػػ فٌ كيِ ػػت  ػػذه اّ ظػػرة  سػػ َك اّّك
ل ال اّقػػرهف اِّػػذيكرة  ػػك ٌِ ػػ فسػػلر هلػػِت  بف اَّقلقػػو ... غلػػر ِفٌ اِّ ب ػػ  يػػِال

د اّربلب اِّ ب ػ  يػِالبف اَّقلقػو  ل،ب حدٌ  بػذا ذإ ػ؛ اّّك ّ نهػو ل لس َسػف اّك
ا ذو ِكؿ ايِر يِف ال َِِدن  اّقرهف حف ِفٌ  كل ـٌ  اّ ِـ حف اّ ظرلِت اّقدلِن م

 فٌ م ثػػـ ِرل ِل يػػِف لن ػػ  اسػػ ب،ِف اّػػِرم اّاػػِـ يٌ ػػ؛ لرلػػد اّػػزكاج ِػػف زل ػػب 
ل ذقد دّؿ زكا،ل ِف زل ب ّهِِؤ لف ٌِ ػ . ذا اّزكاج كا،ب لفريل ان حهلل ..

د اِّ ب ـ ال ِِ   ّهزكاج ِف زك،ن  كيِف ِف ِ ػداؼ َِِػد ذػو م   اِّطهقن اّّك
اّقػػػػػدلـ حهػػػػػ  سػػػػػهكؾ حقػػػػد  ػػػػػذا اّػػػػػزكاج ِف لقيػػػػو حهػػػػػ  سػػػػػلطرة  ػػػػػذا اّػػػػك ـ 

 .(ُ)"((اّ ِس
ِ ذيره ِذيكر ذو  ٌص   اّقرهف ل  و  فُلهل إف  ِإ ان  اِّ . ِك

ِػػف  زكاج اّرسػػكؿ  كلػذير  ػػذا اِّس  ػػرؽ ذػػو ُػفَن ِنػػرل حػػف ِفٌ 
زل ػب ب ػت ،َػش يِ ػت    ِػو  كسػبب هنػر  ػك ِفٌ م زل ب يِف ّبػذا اّسػبب 

بِ ِيِ  بػِ ذػو ذّػؾ م ّقبلهن ِكاّلن ّقبلهن حبد  ِس اِّيلن  ك و قبلهن يبلرة ّك
ػػ اّكقػػت إذ م ِػػ   ػػذه اّقبلهػػن  ِ  قكلػػن حلقِ ػػلم ذيػػِف زكا،ػػل ِ بػػِ غِل ػػل ِلين

 ٌُ ِِِ زكا،بِ ) لا و زكاج زل ػب ( ِػف َِِػد ذػلِيف ِف ليػكف ل ))لقكؿ ِِ  
إذ ِراد ِف لبػػر ف حهػػ  ؛ ِِػػؿ اال، ِػػِحو قػػد  غهػػب حهػػ  اّاِِػػؿ اّسلِسػػو اّا
ِت اّقدلِن ِ ٌ  ِك  ذّؾ ذإ ل يػِف لفيػر بقبلهػن حبػد م ل قط  يؿ حلقن بَِِِّر

 .(ِ)(( ِس
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ِػػػػف زل ػػػػب يػػػػِف ّغػػػػرض  زكاج اّرسػػػػكؿ  ِ  ػػػػك ِفٌ ِ ثِّثنػػػػكلػػػػذير سػػػػببن 
كيػِف م ِبػو سػفلِف ِ ؿ قبلهن زل ػب يػِ كا َهفػِإ كاّػد  ذّؾ ِفٌ ؛ ِ سلِسو ِلين 

كيػػِف ِبػػك سػػفلِف لقػػكد م زكا،ػػل ِػػف زل ػػب قبػػؿ زكا،ػػل ِػػف ب ػػت ِبػػو سػػفلِف 
َِهن حسيرلن يبلرة يد اّرسكؿ 

بزكا،ػل ِػف زل ػب ِف  كؿ ػذػ راد اّرسػ( ُ)
 ِِ حداكة ِبو سفلِف ّل. إّ  َد   لِ ٌص 

هـػػٍت  ِ ذلقػػكؿ ِػػِ  ُػػل  " ربِػػِ ِدرؾ َِِػػد ِفٌ ِ رابانػػكلػػذير سػػببن  ِى زل ػػب 
لس   ِؾ ِف ر،ؿ لهلؽ ب ف لُب  زك،ن م ا زلدن   .(ِ)  ك "ِ ّبِ إالٌ ّك

كبِّرغـ ِف اّقُػص اّاِطفلػن ِػف اّبالػد ِف  كلقكؿ ِنلرا ِِ  ُل  ))
يػػػف زل ػػػب َػػػلف  زك،ػػػت ليػػػكف َِِػػػد قػػػد ِي  سػػػر بِفػػػِ ف زل ػػػب اّ،سػػػدلن ... ّك

ِ قدِػػن بِّ سػػبن  م ك ػػو سػػف   ا يِ ػػت ذػػو اّنِِسػػن كاّثلثػػلف ِػػف حِر ػػَِِِػػدن 
 .(ّ)((لن... ّهارب

ذبك بيلِل اينلر  ذا ل فو بُفن ِطهقن ِف ليػكف اّػداذ  إّػ  زكا،ػل 
 ِ بِ َبل ّبِ.

ذقُػػن  ػػػذا اّػػػزكاج يِػػػِ لك،ز ػػػِ ايسػػػ ِذ َِِػػػكد َِِػػػد غرلػػػب اِّك،ػػػل 
 م  و يِ  و  اّدل و ّ بِب ،ِِان اّقِ رة

ػػحبػػدن  يػػِف زلػػد   ٌِ ِ  زك،بػػِ رسػػكؿ ا ح ػػد ندل،ػػن ريػػو ان ح بػػِم ذه
 ِر ح د اّرسكؿ حهلل اُّلة كاّسلـ لقكـ بندِ ل.ُ ان 

ا كلالده إّللم ذفاػؿ ذّػؾ ،ِإ ِبكه إّ  اّ بو لطِّبل ب ف لا ؽ اب ل زلدن  
ا إذ ّػػـ ل،ػػد َِػػدن  ا ِبػػ  ِف لاػػكد إّػػ  ِبلػل كهثػػر اّبقػػِإ ح ػػد َِِػد زلػدن   ِفٌ إالٌ 
سف ِاِ ر ل ِكنلقل نلرن  ِ ل َك ِ ل َك ل ذّػؾ ذهِِ ِرل ِبػكه ِ ػم ا ِ ل ذو َر

م  ب ػػوا ّػػلس ازلػػدن  ِا ػػر قػػرلش  ا ػػبدكا ِفٌ  ِلػػِ    بػػِر ِ ػػل ِِػػِـ اِّػػ: ك ػػِدل
م لػػِ ِا ػػر  ذػػو اِّقػػِـ  فسػػلِف ل،بػػر نػػِطر زلػػد ذ ػػِدل  ذػػ راد رسػػكؿ ان 
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  زلػػد بػػف  زلػػدا اب ػػوم ِك ػػذ ذّػػؾ اَّػػلف ِنػػذ اّ ػػِس لسػػِك ل قػػرلش ا ػػبدكا ِفٌ 
ف لزك،ػػل ذِن ػػِر ّػػل ب ػػت م ذقػػد  ب ػػِه حهلػػل اُّػػلة كاّسػػلـ ثػػـ حػػـز ِ َِِػػد

ػػو ِػػف كراإ ذّػػؾ  حِ ػػل زل ػػب ب ػػت ،َػػش م كيػػِف حهلػػل اُّػػلة كاّسػػلـ لِر
إذ يِ كا لِ اكف ِف لزك،كا ؛  َطلـ اّقلكد اّ و كيا بِ اّ،ِ هلن حه  اّابلد 

 اّابد ِف اّسلدة اَّرة.
ا ا اّػػذم يػػِف حبػػدن رذيػػت اّسػػلدة زل ػػب ذػػو بػػِدئ ايِػػر ِف   ػػزكج زلػػدن 

ّيػف اّسػِِإ قِّػت يهِ بػِ ذػو  ػذا اِّكيػكع م  ػذا اّػزكاج يذّؾ رذض ِنك ِ 
ٍؤًِ ىػػػنو ًإذىا ) قػػػِؿ ان  اػػػِّ   ذػػػو ِِػػػر ان م ذػػػل ان لػػػِر ِي فو كىال  ػػػٍؤًِ ِي ػػػِفى ًّ ػػػِ يى ِى كى

ػػػف لىٍاػػػًص اّهـػػػلى  ِى ـٍ كى ػػػًرً  ٍِ ػػػٍف ِى ًِ ـي اًٍّنلىػػػرىةي  ػػػرنا ِىف لىييػػػكفى ّىبيػػػ ٍِ ػػػ  اّهـػػػلي كىرىسيػػػكّيلي ِى قىيى
ًبل نِكىرىسيكّىلي ذىقى  ُِّ ـؿ يىلالن    {ّٔ(}ايَزاب   ٍد يى

ٌِ  ِكطِحت زل ب ِِر اّسِِإ كسهِت ،سد ِ ّزلد ِ قهببِ ذل سػهطِف م ِ
م كلػذ ب زلػد إّػ   بد ّبذا اّزكاج ِػف ِف ل ،ػب اِّ ػِيؿ م كيِف ال ّبِ حهلل

ي ػػل يػػِف ل ِ ػػ   ،ػػِح  ؛ نػػِطره كل ػػ ّـ ّػػل اّ بػػو كل ػػ يوم كلطلػػب اّ بػػو 
يػػفـ م اّ ،ربػػن  و ِنبػػر اّ بػػو  ّك ب س ُػػب  زك،ػػن ّػػل باػػد ِف ػزل ػػ ِفٌ  اّػػَك

ي ػل سػػلف    ؛ ِػػف  ػذا اّنبػركذػزع اّ بػػو حهلػل اُّػلة كاّسػلـ م لطهقبػِ زلػد 
 حهلل ِذكاه اِّ ِذقلف.

كيػػِف ِػػف حػػِدة اّاػػرب ذػػو م إ ػػل يلػػؼ ،ػػِز ّػػل ِف ل ػػزكج اب ػػن ِ ب ػػِه 
م   يػػِالبف اَّقلقػػو ي بػػـ يػػِ كا لاػػدكف اِّ بٌ ػػ؛ اّ،ِ هلػػن  َػػرلـ  ػػذا اّػػزكاج 

و را،لنػ ّذّؾ ي ـ اّرسػكؿ  ان إبطِؿ  ذه اّاِدة اّ،ِ هلن ؛ ذ راد ِ نبػر اّػَك
لنبػره  د إّ  اّ بو ػم ذو  ذه اّهَظِت ،ِإ زل ِف لافلل ان ِف  ذا اّزكاج

ل حه  طلؽ زل ب ؾ حهلػؾ ػ  ِِس م ذقِؿ ّل اّ بو حهلل اُّلة كاّسلـ باِز
ػػل  اػػِّ   ذ ػػزؿم زك،ػػؾ كا ػػؽ ان  ػػتى ) قّك ٍِ هىٍلػػًل كىِىٍ اى ـى اّهـػػلي حى ٍذ  ىقيػػكؿي ًّهـػػًذم ِىٍ اىػػ كىاً 

ٍبًدلػػًل كى ىٍن ىػػ   ِي ػػِ اّهـػلي  ِى ػػؾى كىا ـػًؽ اّهـػػلى كى يٍنًفػو ًذػػو  ىٍفًسػؾى  ٍك،ى هىٍلػؾى زى ًسػػٍؾ حى ٍِ هىٍلػًل ِى حى
ٍ بىِ ِا ٍلده  ِ قىيى  زى ِـ ؽُّ ِىف  ىٍن ىِهي ذىهى َى ـكٍ، ىِيىبىِ ًّيىػٍو ال لىييػكفى  اّـ ِسى كىاّـهلي ِى طىرنا زى كى

ػري اّهـػًل  ٍِ يىػِفى ِى طىػرنا كى ػٍ بيـف كى ًِ ػٍكا  ـٍ ًإذىا قىيى رىجه ًذػو ِىٍزكىاًج ِىٍدًحلىػًِئًب َى ً لفى  ٍؤًِ ِي هى  اٍّ حى
ٍفايكالن    {ّٕ(}ايَزاب   ِى
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ّزلػػد اّػػذم ِ اػػـ ان حهلػػل ب اِػػن ا سػػلـم  كاِّا ػػ   إذ  قػػكؿ لػػِ َِِػػد
 م كا ػؽ ان ؛ م ذػل  طهقبػِ   ِِسػؾ حهلػؾ زك، ػؾ هلػل ب اِػن اّا ػؽكا اِت ح

م ك نفػػػو ذػػػو  فسػػػؾ اّ ػػػئ اّػػػذم سػػػلظبره ان م يف اّطػػػلؽ ِبغػػػض اَّػػػلؿ 
زل ػب س ُػب  زك،ػن ّػؾ باػد طلقبػِ ِػف زلػد يِػِ ِنبػرؾ  ك ك ِ ؾ  نفو ِفٌ 

ػدلثبـ ب ٌ ػ و ك ن ػ  اّ ػِس َك  كقػد يػِفم ؾ  زكٍ،ػتى ِطهقػن اب ػؾ بػِّ ب و اَّك
ػػ ا م ذهِػػِ قيػػ  زلػػد ِ بػػِ كطػػرن  كان َِػػؽ ِف  ن ػػِهم ِ ذػػو اّ،ِ هلػػن  ػػذا َِرِن

 .(ُ)ِم  باد ِف طهقبِ زلد كا قيت حد بِ زك، ِؾ ِ بِ
ذػػػػزكاج زل ػػػػب ِػػػػف زلػػػػد ثػػػػـ طلقبػػػػِ ِ ػػػػل كزكاج اّرسػػػػكؿ حهلػػػػل اُّػػػػلة 

ّلبطػؿ ان بِّاِػؿ ال بػِّقكؿ ؛ كاّسلـ ِ بِ  ػذا يهػل  ػدبلر ِػف ان ،ػؿ كحػل 
ّلبػػلف ان ؛ ِ لقيػػو ب َػػرلـ زكاج اّر،ػػؿ ِػػف اِػػِرة اب ػػل بػػِّ ب و ِ ،ِ هل ػػقِ ك نػػ

؛ ّبػػذا ل،ػػكز  ِؿ ِػػف ايَػػكاؿَػػ ِ َقلقػػن بػػ ما   ال ليػػكف اب نػػاِّ بـ ػػ سػػبَِ ل ِفٌ 
 ف لطهقبِ.ِف ل زكج اِِرة ِف  ب ِه باد ِ ّهِ ب و

يف زل ػب ؛ ِ ّسبب إ سِ و ذبذا اّزكاج يِف ّسبب   رلاو كيِف ِلين 
َّػِح بػِ قبهػت بػل بإ ِ ٌ إالٌ  ان ح بِ ّػـ  يػف رايػلن بزكا،بػِ ِػف زلػد  ريو

ِن  ذِس َلِؤ ِ ِف اّرسكؿ  ِف اّرسكؿ  يرا م كقػد  ِ ّل قبهػت ببػذا اّػزكاجكا 
ِرل حهلل اُّلة كاّسلـ ِ ل  ك اّذم ل َِؿ   ل،ن سػكإ اّالقػن بل بػِ كبػلف 

ِ ِكاسػػػِة ّبػػػِ ريػػػو ان م ذ زك،بػػػ زلػػػد اّ ػػػو ِدت بِّ بِلػػػن إّػػػ  اّفػػػراؽ بل بِػػػِ
 ح بِ.

ل يلؼ ل س   ِّػؤرخ ِك ِّفسػر ِك ِّس  ػرؽ ِف لػزحـ ِكباد ِف  ذا يهٌ 
 ا ِرل زل ب ذ ح،ب ب،ِِّبِ ذ ِر زلدا ّلطهقبِ ِف ِ،ػؿ ِف ل زك،بػَِِِدن  ِفٌ 

بػػػدكف ان لػػػِر ِ ػػػلم  م يلػػػؼ ك ػػػذا اّػػػزكاج قػػػد ذريػػػل ان حهػػػ   بلػػػل َِِػػػد 
ل  اػِّ  ح راؼ اِّفسرلف ،ِلابـ بُرل  قكبِ طىػرنا ) ّك ٍ بىػِ كى ِا ٍلػده  ػ  زى ػِ قىيى ِـ ذىهى

ـكٍ، ىِيىبىػػػػِ ـكٍ، ىِيىبىػػػػِكيهِػػػػن )  (زى  ػػػػذا اّػػػػزكاج  ػػػػك ان ذِحػػػػؿ  ( كايػػػػ  ِ بػػػػِ ِفٌ زى
 ّذّؾ يِ ت زل ػب ريػو ان ح بػِ  فنػر حهػ   سػِإ اّ بػو ،ِػلابفٌ  َِ ل ؛سب

 اّسِِإ.ذو ايرض ِِِ ِ ِ ذزك،  و   زك، فٌ  ببذه ا لن ك قكؿ  " يهيفٌ 
                                                           

 . ( زواج النبي 1)
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ثػػػؿ  ػػػذه ايَِدلػػػث لكرد ػػػِ اّطبػػػرم  فسػػػل   م  كاّػػػذلف قػػػِّكا ِػػػِ قػػػِّكام ِك
بػػذا يِ ػػت زل ػػب  فػػِنر  سػػِإ اّ بػػو  ك قػػكؿ   لقػػكؿ اّقرطبػػو ذػػو  فسػػلره" ّك

ان حػػز ك،ػػؿ  كزك، ػػو ان  اػػِّ  " ركاه اّ سػػِئو ك قػػكؿ  إفٌ  هبػػِؤيفٌ  زك،يػػفٌ 
 ِ يَ و ِف اّسِِإ.

ِل ان حف ِ س بف كلقكؿ ابف يثلر ذو  فسلره  " ك  قد ركل اّبنِرم َر
يِ ػػػت  فنػػػر حهػػػ  م زل ػػػب ب ػػػت ،َػػػش ريػػػو ان ح بػػػِ  قػػػِؿ  إفٌ  ِِّػػػؾ 

سػػػب   كزك، ػػػو ان  اػػػِّ  ِػػػف ذػػػكؽ ِ ػػػِّليفٌ  ذ قػػػكؿ  زك،يػػػفٌ  ِزكاج اّ بػػػو 
حف َِِد بف حبد ان بف ،َش قِؿ   فِنرت زل ب كحِئ ن ك  َََسِكاتم 

  ِ ػػِ اّ ػػو  ػػزؿ  زكل،ػػو ِػػف   ح بػػِريػػو ان ح بِػػِ ذقِّػػت زل ػػب ريػػو ان
 ِ ػػِ اّ ػػو  ػػزؿ حػػذرم ِػػف اّسػػِِإ م  م كقِّػػت حِئ ػػن ريػػو ان ح بػػِ اّسػػِِإ

كقػِؿ ابػف ،رلػر َػدث ِ ابػف َِلػد َػدث ِ  ح رذت ّبِ زل ب ريػو ان ح بػِ مِذ
،رلر حف اِّغلرة حػف اّ ػابو قػِؿ  يِ ػت زل ػب ريػو ان ح بػِ  قػكؿ ّه بػو 

 ك،ػدؾ   إف ،ػدم ِِ ِف  سِئؾ اِػِرة  ػدّو ببػفٌ  م إ و يدّو حهلؾ بثلث
كا  ػو ِ يَ لػؾى ان حػز ك،ػؿ ِػف اّسػِِإم م  ك ا و بذّؾ حبػد اِّطهػبم كاَد 
 اّسفلر ،برلؿ حهلل اُّلة كاّسلـ. ِكفٌ 

ػػػػػل  اػػػػػِّ   ػػػػػرىجه ًذػػػػػو ِىٍزكىاًج  )   كقّك َى ً لفى  ػػػػػٍؤًِ ِي هىػػػػػ  اٍّ ػػػػػٍو ال لىييػػػػػكفى حى ًّيى
ػػػػٍكا  ـٍ ًإذىا قىيى طىػػػػرناِىٍدًحلىػػػػًِئًب ػػػػٍ بيـف كى ِػػػػِ ِبَ ػػػػِ ّػػػػؾ ِف ِم  إ ٌ   {ّٕايَػػػػزاب  } (ًِ

 لبقػػػػ  َػػػػرج حهػػػػ  اِّػػػػِؤ لف ذػػػػو  ػػػػزكلج ِطهقػػػػِت   زك،بػػػػِ كذاه ػػػػِ ذّػػػػؾ ّػػػػئٌل 
 يػِف قبػؿ اّ بػكة قػد  ب ػ  زلػد بػف َِرثػن  رسػكؿ ان  كذّػؾ ِفٌ م ايدحلِإ 

ػل  اػِّ  ػِ )   ذيِف لقِؿ  زلد بف َِِدم ذهِِ قط  ان  اِّ   ذه اّ سػبن بقّك ِـ
ٍ بيـف  ًِ كفى  ـي اّلًئو  يظىًِ ري يي اىؿى ِىٍزكىا،ى ِ ،ى ِى ٍكًذًل كى ِاف قىٍهبىٍلًف ًذو ،ى ؿو  اىؿى اّـهلي ًّرى،ي ،ى
ـؽ كى يكى  َى ـٍ كىاّـهلي لىقيكؿي اٍّ ـٍ قىٍكّيييـ ًب ىٍذكىاً يي ـٍ ذىًّيي ـٍ ِىٍب ىِإيي اىؿى ِىٍدًحلىِإيي ِ ،ى ِى ـٍ كى ِـبىًِ يي ِي

ـٍ ًْبلؿى }لىٍبػػًدم اّـسػػ ػػكا هبىػػِإ ي ِي ـٍ  ىٍاهى ـٍ  يػػكى ِىٍقسىػػطي ًح ػػدى اّهـػػًل ذىػػًإف ّـػػ ـٍ البىػػًِئًب ػػك ي { اٍدحي
ػػػِ  ِـ ّىًيػػػف  ػػػِ ِىٍنطىػػػٍ  ـي بًػػػًل كى ِى ـٍ ،ي ىػػػِحه ًذل هىػػػٍليي ّىػػػٍلسى حى ـٍ كى ػػػكىاًّليي ِى ـٍ ًذػػػو اّػػػدالًف كى ذىػػػًإٍنكىا ييي

فيػػكرنا رـ  يىػػِفى اّهـػػلي غى ـٍ كى ػػدىٍت قيهيػػكبييي ِـ ػػِ ىاى ِن ل ِ ثػػـ زاد ذّػػؾ بلِ نػػ {ٓ -ْ  ايَػػزاب (}ًَ
ػػ ا بكقػػػكع  ػػزكلج رسػػكؿ ان ك  يلػػػدن  ٌِ ِ بزل ػػب ب ػػت ،َػػش ريػػو ان ح بػػِ ّ

بػػذا قػػِؿ  اػػِّ  ذػػو هلػػن اّ َػػرلـ  طهقبػػِ زلػػد بػػف َِرثػػن  ـٍ   )ّك هىػػٍليي ػػٍت حى ِى را َي
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ػػػػػِالى ي  ـٍ كىنى ػػػػػِ ييي ِـ ـٍ كىحى ػػػػػكىا ييي ـٍ كىِىنى بى ىػػػػػِ ييي ـٍ كى بىػػػػػِ ييي ِـ بى ىػػػػػِتي اييٍنػػػػػًت ِي بى ىػػػػػِتي ايىًخ كى ـٍ كى يي
ـي  بىػػًِئبييي ـٍ كىرى ػػ ًئيي بىػػِتي ً سى ِـ ًن كىِي ػػِحى ػػفى اّـريى ِا ػػكىا يييـ  ـٍ كىِىنى ػػٍا ىيي ـي اّـل ًػػو ِىٍريى بىػػِ ييي ِـ كىِي

ـٍ  ىييك يػكٍا دىنى  ٍهػ ـي ًبًبػـف ذىػًإف ّـػ ـي اّـل ًػو دىنى ػف  اسىػ ًئيي ِا ػكًرييـ  ،ي َي ٍهػ ـي ًبًبػـف اّـلً و ًذػو 
ايػكٍا بىػٍلفى اييٍن ىػٍلًف  ِى ـٍ كىِىف  ىٍ، ػلىًبيي ٍُ ٍف ِى ًِ ـي اّـًذلفى  لىًئؿي ِىٍب ىًِئيي َى ـٍ كى هىٍليي ذىلى ،ي ىِحى حى

ػِ } ِن ل فيػكرنا ـرًَ ػهىؼى ًإـف اّهٌػلى يىػػِفى غى ػِ قىػٍد سى ِى لىئًػػؿي قػِؿ   } [ ِّاّ سػِإ  ِّإىاـل  َى كى
ػػفٍ  ًِ ـي اّـػػًذلفى  ـٍ  ِىٍب ىػػًِئيي ػػلىًبيي ٍُ   ( ذػػإف ذّػػؾ بػػف اّػػدحو ) اِّ بٌ ػػػرز ِػػف االّلَ ػػ (ِى

ػػل  اػػػِّ  م ذػػلبـ يثلػػر ٍفايػػكالن  )    كقّك ِى ػػري اّهـػػًل  ٍِ يىػػِفى ِى ِم  كيػػِف  ػػذا ايِػػر  (كى
  ِل ك ك يِئف ال َِِّن.  اِّ  َكاّذم كق  قد قرره ان

ػػػػل  اػػػػِّ    ػػػػرىجو ذً  )  كقّك َى ػػػػٍف  ًِ هىػػػػ  اّـ بًػػػػوا  ػػػػِفى حى ػػػػِ يى ػػػػِ ذىػػػػرىضى اّهـػػػػلي ِـ ِى    ل
ّػػل ِكِػػره بػػل ِػػف  ػػزكج زل ػػب ريػػو ان ح بػػِ  ِم ذلِػػِ َِػػؿٌ  {ّٖيَػػزاب  (}ا

ػػل  اػػِّ  اّ ػػو طهقبػػِ دحلػػل ) ِ ب ػػِه ( زلػػد بػػف َِرثػػن  سيػػـ نى اّهـػػًل ًذػػو )   كقّك
ّىف  ىً،دى ًّسيـ ًن اّـهًل  ىٍبًدللن  ف قىٍبؿي كى ًِ هىٍكا   ذا َيـ  ِم  { ِٔايَزاب  } (اّـًذلفى نى

 رد  ك م ان  اِّ  ذو اي بلػِإ قبهػل ّػـ ليػف ّلػ ِر ـ ب ػئ كحهػلبـ ذػو ذّػؾ َػرج 
ُن  ة زلػد ِػكاله كدحلػل اّػذم قػد ِ ذػو  زك،ػل اِػِرحه  ِف  ك ـ ِف اِّ ِذقلف  ق

  .(ُ)" ب ِه
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 ( تفسير ابن كثير.1)
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 الدرس السابع
 تعدد زوجاتو  

ػَبل بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ   هّػل ُك
ف كااله.  ِك

ِن   ِ.ِ طلبن  كرزقن  ِ قبلن ِ كحِلن ِ  ِذان اّهبـ إ ِ  س ّؾ حه
 اّهبـ ايف ِ بَلّؾ حف َراِؾ ِكغ  ِ بفيهؾ حِف سكاؾ.

ػل  اػِّ   ٍف ًنٍفػ يـٍ ِىاـل  يٍقًسػطيكٍا ًذػو ) َدد اّقرهف اّيرلـ اّزك،ِت ذو قّك كىاً 
ػػفى  ِا ػػِ طىػػِبى ّىييػػـ  ِى كٍا  َي ِى  ذىػػِ ًي بىػػِعى ذىػػًإٍف ًنٍفػػ يـٍ ِىاـل  اٍّلى ىػػِ ثيػػلىثى كىري ٍث ىػػ  كى ِى ػػِإ  اّ اسى

ـٍ ذىًّؾى ِىٍد ى  ِىاـل  ىايكّيكاٍ  ِ ييي ِى هىيىٍت ِىٍل ِى  ِ ِى دىةن ِىٍك  ًَ  .{ ّ(}اّ سِإ   ىٍاًدّيكٍا ذىكىا
م كيػػِف  اػػدد اّزك،ػػِت قبػػؿ   ّزػػت  ػػذه ا لػػن ذػػو اّسػػ ن اّثِ لػػن ّهب،ػػرة

َن   ػزكج  سػِإه ،ِػلابف قبػؿ  ػزكؿ  ػذه ا لػن   ِ بل َدكدم ذِّرسكؿذّؾ ِبِ
ـ لاط  فسل ِف اَّقكؽ ِِذبك ّـ لنِّؼ قره ن  َـر حهػ  ِِ ػل م  ِ  زؿ حهلل ّك

ـٍ ل ِر ان سبَِ ل  بلل َِِدن  ـى ّى  ِف لطهؽ بقلن زك،ِ ل؟ ا ّيف ًّ
ػػم اِػػِرة  طهػػؽ ِػػف زك،بػػِ ّبػػِ اَّػػؽ ِف   ػػزكج ِػػف ر،ػػؿ هنػػر  ِمٌ  ٌِ ِ ِ

 سِإ  ذّؾ ِفٌ ؛ ّر،ؿ هنر  بِ ال  َؿٌ ذإ ٌ  كاَدة ِ بفٌ  زك،ِت اّ بو ذهك طهقت
ػػػػٍف )قػػػػِؿ  اػػػِّ   م ِِبػػػِت اِّػػػِؤ لف   ػػػفٌ  اّ بػػػو  ًِ ً لفى  ٍؤًِ ِي اّـ بًػػػوُّ ِىٍكّىػػػ  بًػػػٍِّ

ِـبىِ يبيـٍ  لي ِي ـٍ كىِىٍزكىا،ي ـٍ ِىف  يػٍؤذيكا ) كقػِؿ  اػِّ   { ٔ}ايَزاب  (ِى فيًسًب ػِ يىػِفى ّىييػ ِى كى
ػِرىسيكؿى اّـهًل كىال ِى  ِن ًظل ـٍ يىػِفى ًح ػدى اّهـػًل حى ف بىٍاًدًه ِىبىدنا ًإـف ذىًّيي ًِ لي  كا ِىٍزكىا،ى َي  (ف  ى ًي

 .{ ّٓ}ايَزاب  
م ك ادد اّزك،ِت ّـ ليف   س   سِإ و قبؿ كذِ ل بيِف حدد  سِإ اّ 

 برا لـ ِبػػػك اي بلػػػِإ ِػػػثلن م ذػػػإ ِػػػف دكف اي بلػػػِإ بدحػػػن اب ػػػدحبِ رسػػػكؿ ان 
م كداكد حهلل اّسلـ يِ ت ح ده ِئن زك،ػن  ِف ذو كقت كاَديِ ت ح ده اِِر 

كسػػػػهلِِف ِّػػػػؼ زك،ػػػػن يِػػػػِ لػػػػذير ذّػػػػؾ اّي ػػػػِب اِّقػػػػدس اّػػػػذم ليػػػػـ اّ ػػػػكراة 
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ػػػ  ذّػػؾ ذإٌ ػػػ م كاي ِ،لػػؿ كايرباػػن ّهِ اػػن بػػػؿ يػػِف يغػػػراض  ل ّػػـ ل ػػػزك،بفٌ ِك
   طهببِ ِبِن اّ بكة كلِيف ِف  ،ِهبِ ذلِِ ل  و 

 الغرض التشريعي-ٔ

 ػػزكج ِػػف زل ػػب ب ػػت ،َػػش  بطػػِؿ حػػِدة اّ ب ػػو ح ػػد  ؿ اّرسػػك  ِفٌ 
ل ِ ؿ اّ،ِ هلن؛ اّارب  م كقد يِف  ذا اّزكاج ب دبلر ِف ان  ك بطِؿ ِِ َِر

 سبَِ ل كب ِر ِ ل ،ؿ كحل.
 الغرض اإلنساني-ٕ

ػػػل حهػػػ     ذػػػو  ػػػذا اّغػػػرض اّ،ِ ػػػب ا  سػػػِ و ّهرسػػػكؿ ل ،هٌػػػ ُر َك
اَبـ ِػػف ِ،ػػؿ دحك ػػل ك ريػػكا ِراِػػؿ ِكاسػػِة ِراِػػؿ اّ ػػبداإ اّػػذلف ،ػػِدكا بػػ رك 

  ِـٌ ذقػػد  ػػزكج ِػػثلن اّل ػػِِ  م   ػػفٌ ح،ػػِئز ال لقػػدركف حهػػ  حلػػِؿ ِ فسػػبـ ِككالد
و كاسـ ِبو ِِلن سبلؿ م كقػد يِ ػت ِػف سهِن كاسِبِ   د ب ت ِ ِلن اِّنزِك

م كقد  زك،بِ ِبك سهِن حبػد ان بػف حبػد ايسػدم  كائؿ اِّبِ،رلف إّ  اَّب نِ
ِِ ِراد ِبك س ِنػذ ِاػل زك، ػل  هِن اّب،رة اّ  اِّدل ن  هبلن يِر اّرسػكؿ ّك

قػػـك ِـ سػػهِن  ك ػػـم ذهِػػِ رهه ر،ػػِؿ ِػػف ب ػػو اِّغلػػرة م ِـ سػػهِن كاب بِػػِ سػػهِن 
ذ نػذك ِ ِ ػل ير ػِ ِػ  م ذير ػكا ِف  بػِ،ر ِػ  زك،بػِ  كيِ كا ِف اِّ ػريلف م

  كان ال  كقِّكام   بِم ذغيب ح د ذّؾ ب ك حبد ايسد م ك ـ قكـ ِبو سهِناب
  ػػرؾ اب  ػػِ سػػهِن ح ػػد ِ إذ  زح ِك ػػِ ِػػف ُػػَِب ِ ذ ،ػػِذبكا سػػهِن بلػػ بـ َ ػػ  

بػػِ ب ػػو اِّغلػػرة  نهاػػكا لػػده  بػػِ ح ػػد ِكُػػب  ابم م ذ ُػػبَت ِـ سػػهِن ح ػػد قِك
ٌِ  ب و حبد ايسد قكـ زك،بِ م ده دك بِِ إّ  ِ ِ زك،بِ ِبك سهِن ذقد  ِ،ر َك

ن يِِهػن  نػرج إّػ  ايبطػ  ك بيػو اِّدل ن كبقلت ِـ سهِن ريػو ان ح بػِ سػ 
بػػِ ب ػػك اِّغلػػرة  يػػؿ لػػكـ زك،بػػِ كاب بػػِ َ ػػ  رؽٌ    اَّقػػو  كقػػِّكا ّبػػِم ّبػػِ قِك
كنر،ػػػت م ب ػػػك حبػػػد ايسػػػد إّلبػػػِ إب بػػػِ سػػػهِن  بزك،ػػػؾ إف  ػػػئت ح ػػػد ذاؾ ردٌ 

كيِ ػػت ِػػف قبػػؿ قػػد  ػػِ،رت إّػػ  اَّب ػػن ك ػػِريت ِػػ  م ِبػػِ،رة إّػػ  اِّدل ػػن 
ذػو ِاريػن َِػد ذِػِت حهػ  َػد ك،ػرح زك،بػِ ذػو ِاريػن بػدر ِك رسكؿ ان 
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ن ّػػلس ّبػػِ ِػػف ك ػػرؾ ِبػػك سػػهِن زك، ػػل ك ػػو يبهػػن ِسػػ ٌ م ا  ػػبلدن  ِثػػر اّ،ػػرح
ا ل ال َِػد نلػرن ل يِ ت  رل ِ ٌ ي ٌ ؛ رض حهلبِ اّزكاج ذرذيت كقد حي م لرحِ ِ 

ِِ ذ ب س  بدّبِ ِف زك،بِ اّذم ا ِف لكاسػلبِ  لرلػد رسػكؿ ان  إّلبػِ م ّك
  ِػف  ا ِ ل م ذقِّػتِكف لنهفؾ نلرن م ان ِف لؤ،رؾ ُِلب ؾ    سهو قِؿ ّبِ

 ا ِف ِبو سهِن لِ رسكؿ ان!ليكف نلرن 
ا ِف ِبو ي ل ّـ  ،د نلرن ؛ ّ فسل ريلت بل  ذهِِ نطببِ رسكؿ ان 

 .  رسكؿ ان سػهِن إالٌ 
بػػِ  ذبػػذه اِّػػِرة ِال  سػػ َؽ ِف لكاسػػلبِ رسػػكؿ ان  ِكف ل ػػرذبِ كليِر

 بِ؟بزكا،ل ِ 
اػػػنم كيِ ػػػت اِػػػِرة ِ قدِػػػن ذػػػو اّسػػػفٌ  ّػػػلس ّبػػػِ م  ك ػػػزكج سػػػكدة ب ػػػت ِز

  كان ِػِ بػو ِػف  م قِّػت  ػو حػف  فسػبِ ،ِِؿ كال ِِكاؿ كال ِف ذكات اّ،ِه
يػف َِببػت ِف ِباػث لػـك اّقلِِػن ِػ  زك،ػِت اّ بػو  َِ،ن إّ  اّر،ػِؿ  م ّك

َ  بِم ذقد يِ ت ريوكسبب زكا،ل ِ بِ ِ ٌ  ان ح بِ  ل حيرض حهلل َِّبِ ِك
م كيِ ػػت  ػػو كزك،بػػِ ِػػف ِكائػػؿ اِّػػِؤ لف  ح ػػد اّسػػيراف بػػف حِػػرك اّاػػِِرم

كباػد ِف حػِدا إّػ  م كقد  ِ،را ِاػِ إّػ  اَّب ػن  اُِّدقلف بدحكة اّرسكؿ 
ل إّلبِ ب لػِـ ّك لػدة  ن ػ  اّاػكدة  ِين  كذو زك،بِ باد ُك م كبقلػت سػكدة َك

كف ذػػػو ِيػػػن يػػػافِإ ال م كاِّسػػهِ ِ ِػػف بطػػػش ِبلبػػػِ اِّ ػػػرؾإّػػ  ِ هبػػػِ نكذنػػػ
ل ال ل بغػػو ِف ل ػػرؾ ذػػ درؾ حهلػػل اُّػػلة كاّسػػلـ ٌِ ػػم لقػػدركف حهػػ  َِِل بػػِ 

ز بػػػِم ذ زك،بػػػِ إ قػػػِذن  ا ّبػػػِ ِػػػف ِ ػػػكاؿ  ػػػذه اِّسػػػهِن َِّ  بػػػِ ّلػػػزداد ِِّبػػػِ َك
دة  حف ا سلـ. ِ حهلبِ ِف ِف  ر دـ م كبطش اّيفِر ببِ كنكذن  اَّك

ِتكزل ب ب ت نزلِن بف اَِّرث ُِلب زك،ب م ذكاسِ ِ  ِ لـك بدر ِك
ك كذلػػت ريػػو ان م كيِ ػػت  سػػِ  ِـ اِّسػػِيلف م بػػِّزكاج ِ بػػِ  اّرسػػكؿ 

  . ح بِ باد ثِِ لن ِ بر كحِر ِ لزلد حه  اّنِسلف
  الغرض السياسي-ٖ
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ذقػػػد  ػػػزكج َفُػػػن ب ػػػت حِػػػر ريػػػو ان ح بِػػػِم باػػػد ِف ِػػػِت زك،بػػػِ 
 ر بػػف اّنطػػِب حريػػبِ ِبك ػػِ حِػػم ن ػػلس بػػف َذاذػػن ذػػو إَػػدل اِّاػػِرؾ 

م حهػـ اّ بػػو  حهػ  ِبػو بيػػر كحثِػِف ريػو ان ح بِػػِ ذِح ػذرا ّػل ِػػف زكا،بػِ
  بِِ ُِِب حِػر   ـ م  ح ػدِِ رذػض ِبػك بيػر كحثِػِف  ػذا اّػزكاج ِػف غػ

ػـ  يػػف ذات ،ِػِؿ حهػ  زكا،ػػبِ ذقدـ اّ بػو   م كقػد  زك،بػِ اّرسػكؿ  م ّك
يِ ػت   ػ يو ِػف حل ػن  لقػػكؿ الب  ػل ح ػدِِ  يرلِِ ّاِرم كقػد يػِف حِػر 
م ّػػػكال ِ ػػػِ  ؾ لػػػِ َفُػػػناّ بػػػو ال لٌَبػػػ فٌ   كان إ اّ ق ػػػؼ اّ ػػػو حِ ػػػ بِ ِاػػػل

 ّطهقؾ.
 بطػػكا ِػػ  كزرائبػػـ بربػػِط كلَػػِكؿ قػػِدة ايِػػـ ذػػو اّاُػػر اَّػػدلث ِف لر 

م ثػػػػػـ  كزلػػػػػره ايكؿ ب ػػػػت ِبػػػػػو بيػػػػر  ّػػػػػذّؾ  ػػػػزكج اّرسػػػػػكؿ  اُِّػػػػِ رة ؛
بذا  كزلره اّثِ و بَفُن ب ت حِر    .اّسبب زكج اب  لل ّاثِِف م ّك

بك ػػِ سػػلد ب ػػو اُِّػػطهؽ ِحهػػف م كيػػِف ِ ك ػػزكج ،كلرلػػن ب ػػت اَّػػِرث
يف سرحِف ِػِ نػِب ِِهػل كا بػـز ،ل ػل كذػرٌ م  اَّرب حه  ا سلـ  ر،ِّػل  ّك

م ككقاػت اّسػلدة ،كلرلػن ِسػلرة ح ػد زلػد بػف قػلس ِكُػِب ب ػت  كِيسرت  سِؤه
بػِ   اّ بػو اّاز ِػف اّػذؿ ِػِ ُِػِببِ ذػذ بت إّػ  بلػت   سػ ،دم حطفػل بقّك

ػػل م كقػػد ُِػػِب و ِػػف  لػػِ رسػػكؿ ان ِ ػػِ ب ػػت اَّػػِرث بػػف ِبػػو يػػرار سػػلد قِك
ِثهػػو ال  ذػػإفٌ م م كا  ػػو اسػػ الف بػػؾ ّ نهُػػ و ِػػف ايسػػر  اّػػبلإ ِػػِ قػػد  اهػػـ

ل اّ بلؿ  م ك  ِ رهل اّ بو   ُه  ِف  اِِؿ ِاِِهن اّابلد ِف لابر حف يِر
ػػدة ذاػػرض حهلبػػِ بػػ ف ِػػ  ب ػػت زحػػلـ ِحدائػػلم ذ ح قبػػ ِ ثػػـ رذػػ  ح بػػِ ذؿ اَّك

 ُب  ِف زك،ِ ل ِِبِت اِِّؤ لف ذ سرحت إّ   هبلن طهبل ذيِف ّبذا اّزكاج 
ِسرا ـ قد ُِػبَكا ُِػبِر اّ بػو  ِثر ِبِرؾ حه  يؿ ب و اُِّطهؽ ذّؾ ِفٌ 

  ذبرع يؿ ِ بـ إّ  بلت اّ بو بِّ،ِلػؿ ذ سػهـ ب ػك لاهف إسلِل اح راذنػ ِ
 بـ.اُِّطهؽ ،ِلا
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بػػذا اّغػػرض  ػػزكج ِلِك ػػن ب ػػت اَّػػِرثم كيِ ػػت قبله بػػِ ِػػف اّقبِئػػؿ  ّك
 م ذبو ِف ب و حِِر بف ُاُان. ذات اِّيِ ن اِّر،كة ذو ،زلرة اّارب

م  م ك ػو زل ػب ب ػت ِبػو سػفلِف زحػلـ اّ ػرؾ ذػو ِيػن ك زكج ِـ َبلبن
 ف م ذػ ا بدل بِ ا سلـ ِ،رت ِ  زك،بِ حبلد ان بف ،َش إّ  اَّب ن ذرارن 

بِػِ  م حهػـ اّ بػو  م ذ  ُر ك ،ػر ا سػلـ ذطهقبػِ   ِؾ زك،بِ بِّ ُرا لن
م ذ رسػؿ إّػ  ِهػؾ اَّب ػن ذ حطِ ػِ ِبر ػِ كحقػد  ُِِب اِّسيل ن ذو غرب بِ

 . حهلبِ اّ بو 
ػػػػػ ذبػػػػػذا اّػػػػػزكاج بقػػػػػدر ِػػػػػِ ذلػػػػػل ِػػػػػف اِّرذػػػػػن ِ  نطػػػػػلط بالػػػػػد م ذبػػػػػك ِلين

  ػل إّػ  اَّب ػن الِ ُِص ِِ ذو  فػس ِبػو سػفلِف ِػف َقػد َلػث  ػِ،رت ب
فسػلـ  بسبب ا بِحبِ َِِّػد  قػد يػِف  ذػزاد ِبػك سػفلِف ِػف ير ػل ّػل ّك م ّك

ّبذا اّزكاج ِف ايثر اّطلب ِِ ،اؿ ِبِ سفلِف لدنؿ ذو ا سلـ كلف   ِين 
 ِِِـ دحك ل اّيرلِن.

قهػػػكب ح ػػػلر بِ ك ػػػو ذقػػػد يػػػِف  ػػػذا اّػػػزكاج   ّلفنػػػ ِ ًّقىٍهػػػًب ِبػػػو سػػػفلِف ّك
ِ كقد يِف ِلين م ِكس  ح ِئر ِين ِكغ ِ ِ  يِ ت  ادُّ  ح لرة حبد  ِس اّ و

  يرلِِ الِِرة يَت ب بلبِ كزك،بِ ِف ِ،ؿ ا سلـ.
ّػػل اب ػػن   ػػِؾ ذػػو بلػػت  م كذيػػر ِفٌ  ذقػػد نػػرج ِبػػك سػػفلِف لرلػػد اِّدل ػػن

م كذك،ئػػػػت ِـ  ذ سػػػػهؿ إّلػػػػل لسػػػػ الف ببػػػػِ حهػػػػ  ِػػػػِ ،ػػػػِإ ِػػػػف ِ،هػػػػلم نُػػػػِل 
ػػػـ  يػػػف  قػػػد ِر ػػػل ِ ػػػذ ِف  ػػػِ،رت إّػػػ  اَّب ػػػن اِّػػػِؤ لف ب بلبػػػِ لػػػدنؿ بل بػػػِ ّك

ِذا  قكؿ  ذكقفت  ،ِ ل ِ َلرة ال   درم ِِذا  فاؿ ِك
ذ حفِ ػِ ِػف ِف  ػ ذف ّػل بػِّ،هكسم م ِكدرؾ ِبك سفلِف ِػِ  اِ لػل اب  ػل 

 ِف كثبػػت حهلػػل اب  ػػل ك قػدـ ِػػف  هقػػِإ  فسػػل ّػػل،هس حهػػ  اّفػػراش ذِػػِ راحػػل إالٌ 
ك لل لِ بي ىـلنى رغبنن بو حف اّفراش   ِط م ذس ّبِ ِبك ِ ذِن طفت اّفراش كطك ل

ِك ػػت ر،ػػؿ ِ ػػرؾم   ِـ رغبػػنن بػػِّفراش ح ػػو؟ ذ ،ِب ػػل  ػػك ذػػراش رسػػكؿ ان 
 ذهـ َِب ِف  ،هس حهلل.
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ا كا ُػػػرؼ ذقػػِؿ كاَّسػػػرة  قطػػػ  قهبػػػل  ّقػػػد ُِػػِبؾ لػػػِ ب ل ػػػو باػػػدم  ػػػر  
 ِ.ح بِ غِيبن 

بػػػػِ رسػػػػػكؿ ان  ِال بزكا،ػػػػػل ِ بػػػػػِ؟  ذبػػػػذه اِّػػػػػِرة ِال  سػػػػػ َؽ ِف ليِر
  س َؽ ِف ل،اهبِ ِف ِِبِت اِِّؤ لف؟.

ك ػػزكج ُػػفلن ب ػػت َلػػوم كيػػِف زك،بػػِ ِهػػؾ اّلبػػكد ي ِ ػػن بػػف اّربلػػ م 
م ذَلػِة اّػرؽ ال  ُػه  ّزك،ػِت  ل  بو  سببِ إّ   ػركف اّر ػلد حهلػل اّسػلـ

ػػػ اِّهػػكؾ ِن ِ ّبػػركف حهلػػػل اّسػػلـ ك  ّلفػػِ ّقهػػػكب اّلبػػكدم كيػػػذّؾ م ذ زك،بػػِ إيرا
ِ ّقهػػػكب اّ ُػػػرا لن اّ ػػػو ِ ػػػدا ِ إّلػػػل ِهػػػؾ ُِػػػر   ّلفنػػػ  ػػػزكج ِِرلػػػن اّقبطلػػػن

 اّ ُِرل.
ّـ ليف ّ َقلؽ ِغراض ه لن حِ،هن ذَسبم بػؿ يػِف  ذزكاج اّرسكؿ 

  ػػو ِف كراإ زكا،ل ِلين ِ  َقلؽ ِغراض  ِ د إّ  قلِـ اّسِحن إّػ  يػؿ لِر
سهِكف ػِف  حُر ِكرض لالش ذلبِ لبكد ِك يػؿ ِز م ذِ سلـ رسػِّن نِّػدة ّك

يِ ّلؼ قهػكب اي،لػِؿ اّلَقػن ف كقد ثبت ِ ل قد ليكف ّهُِِ رة ِثر ذو  ػ ِك
يِػػِ يػػِف ّبػػِ ِثػػر ذػػو  ػػ ّلؼ قهػػكب اي،لػػِؿ اِّاُِػػرة َّلِ ػػل حهلػػل  َِلِ ػػِ م

سػلَلن  اُّلة كاّسلـ ـ  زؿ إّ  حُر ِ  ذا  اهف  نُلِت لبكدلػن ِك م ّك
ِِ ال إسلِبِ ِّاػِ و اّقػرهف  اّذم دذابـ إّ  ا سلـ ذبِبـ  ؾ ذلل ِفٌ  م ِك

كقػػػد يػػػِف زكا،ػػػل لِثػػػؿ ِ ػػػـ ،كا ػػػب سػػػلر ل حهلػػػل  ك ػػػ ثر ـ بسػػػلرة اّرسػػػكؿ 
 اُّلة كاّسلـ.

لبغو ِػف زكا،ػل ِػف يػؿ اِػِرة  زك،بػِ ِف لسػ ِلؿ  ذقد يِف اّرسكؿ 
ّ  ا سلـم كقد َقؽ  ذا اّزكاج  ذا اِّب غ . بِ إّلل كا   قِك

ذقػد  اّرسػكؿ  ذفو  ذا اّزكاج اّذم يِف ّغرض سلِسو   ،ه  َيِن
اس طِع ِف نلّل ِف لُؿ إّػ  قهػكب زحِػِإ اّ ػرؾ ِكف لُػِ ر ـ ذلُػبر 

ػػػ َن ا ِ يبلػػػرن ِػػػِ ذػػػو قهػػػكببـ ِػػػف َقػػػد حهػػػ  ا سػػػلـم كقػػػد  ،ػػػ   ػػػذا اّػػػزكاج  ،ِ
كبنُِن ِ  اّذلف َِربكا ا سلـ ِثؿ ِبو سفلِف بف َػرب زحػلـ اِّ ػريلفم 
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ِػػػف  اّرسػػػكؿ  هػػػذلف  ػػػزكجّكاَّػػػِرث بػػػف ِبػػػو يػػػرار سػػػلد ب ػػػو اُِّػػػطهؽ ا
 اب  لبِِ.

  ُػِر ارؾ ِػف  َطػلـ ّهَػكا،ز ك ذقد ذاؿ  ذا اّزكاج ِِ ّـ  فاهل اِّاِ
 ّفسلـ.

 ِ ػل حهلػل اُّػلة كاّسػلـ ّػـ ل ػزكج بادة  سِإ إالٌ  ذقد  زكج اّرسكؿ 
بػػ ِر  ِػػِ  ػزك،بفٌ م كا  ٌ  َبػػِ ذػو ،ِِّبػػِ ِك سػالِ كراإ ِ ػػِع اّػد لِ كاَػدة ِػ بفٌ 

 ا سلـ ك  ر اّدحكة. ِف ان ّك كطلد ِريِف
م كيػػِف حِػػره  ذقػػد  ػػزكج ندل،ػػن ريػػو ان ح بػػِ كحِر ػػِ ِرباػػكف سػػ ن

ذقػد يػِف م  نِسِ كح رلف س نم كقد يِ ت يػؿ  سػِإ ِيػن كق ئػذ  بػكاه ك  ِ ػِه
 م َ ػػ  يػػف لاريػػف ِ فسػػبفٌ  ِ ِكسػػِِ ـ نهقػػِِ،ِػػؿ  ػػبِب ِيػػن ِكحل ػػـ  سػػبن 

ِنلقبػِ َ ػ  يِ ػت  ح بِ َّسػف بندل،ن ريو ان ل ّـ لرض إالٌ  ِ ٌ حهلل إالٌ 
كبقو ِابػِ ريػو  لهقب بُِِّدؽ ايِلف م كيِف اّرسكؿ   هقب بِّطِ رة م

ػك بقلػت ِّػِ  ػزكج غلر ػِ.  ان ح بِ ِيثر ِف ح ػرلف سػ ن ّػـ ل ػزكج حهلبػِم ّك
ػػك ّػػـ ل ػػزكج باػػدة  سػػِإ  ِ ػػلئن ان ِرادت ِف   ػػكذ  ّل ػػزكج باػػد ِ  ِفٌ إالٌ  م ّك

،به ِ  ُؼ  اِّلـ  ذا اّدلف  ِ  ُؼ ا سلـّيِع ِ ٌ  ك ػذه َقلقػن ال م م ّك
ػف َِيػِـ م ِرسػهل ّه ػِس يِذػن  ا ِراإ ذلبِ ذِن سبَِ ل َلف ِرسؿ َِِدن  ِك

ػػػ اّ ػػػرلان ِػػػِ ليػػػكف ِ ػػػ ريِ بػػػلف اّر،ػػػِؿ كاّ سػػػِإ  ُ ِ م ِك بػػػِ ِػػػِ ليػػػكف ِن 
م بػؿ  ِ ذو إليػَِبِ ّه سػِإبِّ سِإ دكف اّر،ِؿ ك و يثلرة كل،د اّر،ِؿ َر،ن 

ػ كؿ ان رسػ م  ِ ذػػو  بلػػلف قسػػـ ِػف ايَيػػِـ اّنُِػػن بِّ سػػِإيػػِف ل،ػػد َر،ن
م ذيػػػػِف ال  ِِ ايَيػػػػِـ اِّ اهقػػػػن بِّغسػػػػؿ كاّطبػػػػِرة كاَّػػػػلض كاّ فػػػػِسكال سػػػػلٌ 

  حف طرلؽ  سِئل.لس طل   بهلغبِ إّ  اّ سِإ بُفن كايَن إالٌ 
ِػػِ يِ ػػت ايَيػػِـ اّ ػػرحلن اِّ اهقػػن بِّ سػػِإ يثلػػرة ِك اػػددة اّ،كا ػػب  ّك

بػػؿ ال لسػػ طل   بلػػِف  ػػذه م اِػػِرة كاَػػدة ال لِي بػػِ ِف  قػػـك ببػػذه اِّبِػػن  إفٌ ذػػ
 حػػدد ِػػف اّ سػػِإ ِػػف قبِئػػؿ ِ اػػددة ّ  قػػؿ َِيػػِـ اّ ػػرلان ايَيػػِـ ّ  ػػاببِ إالٌ 

 ِ.ِ كغربن إّ  اّاِّـ  رقن  بلف  سِإ قبِئهبِ ّ    ر  هؾ ايَيِـ ِف قبهبفٌ 
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م بػػػؿ  قػػػن بِّ سػػػِإّػػػـ لق ُػػػرف حهػػػ    ػػػر ايَيػػػِـ اِّ اه بػػػؿ  سػػػِؤه 
ػػِ يػػِف لػػ ِر بػػل    ػرت يػػؿ ِػػ بفٌ  بػػِ سػلر ل كانلقػػل ِكَِدلثػػل ِك بػػلف ِذػػراد قِك

كل بػػػ  ح ػػػل ذقػػػد ذيػػػرف ّه ػػػِس ،كا ػػػب يثلػػػرة ِػػػف َلِ ػػػل اال، ِِحلػػػنم إذ يػػػِف 
 . سِؤه ِقرب اّ ِس إّلل ِكحرؼ بَلِ ل ِف غلر فٌ 

ف ِّك يِف زكا،ل َب    ذِّرسكؿ اػِش ،ػؿ اّػد لِ ِّ ذو ِ ِع اّ سِإ ِك
بلػػػ  ّزك،ِ ػػػل ِف لا ػػػف يِػػػِ  اػػػلش  سػػػِإ اِّهػػػكؾ م ذقػػػد  يِػػػِ حػػػِش اِّهػػػكؾ ّك

ِػػػف  سػػػِإ  ف كاّيسػػػِإ اّ ػػػِحـ يغلػػػر فٌ إّػػػ  اّاػػػلش اّهػػػلا  ا ػػػ ِؽ  سػػػِإ اّ بػػػو 
ُػػػؿ ِف  ظػػػِ رف كطِّب ػػػل بػػػِّالش اّرغلػػػد ّلظبػػػرف دالّبػػػفٌ  اِِّؤ ػػػِت م  م َك

ِغ ػ  اّ ػِس ِك ّاػِش  م ذهك ِراد اّ بػو   كسبؿ اّ َقلؽكيِف اّطهب حِدالن 
كقػػد يػػِف اُّػػَِبن ِػػ  م ِهػػؾ يػػِف ذػػو اّػػد لِ  ذػػو ايقػػؿ ّاػػِش يِػػِ حػػِش ِمٌ 

طهػػب  سػػ اداد ِف لهبػػكا ّػػل ِمٌ اال ان حػػ بـ ِسػػ ادلف ،ِػػلابـ ِ ػػـٌ ذّػػؾ ريػػو 
يػِف  م بػؿ اّرسػكؿ  ِكف لفدكه بيؿ ِِ لِهيكف ِف ِِؿ ك فلس م يِف لطهبل

ػػن كقػػد ُِػػبَت يػؿٌ  لػل كيػػِف بإِيِ ػػل ِف لاػػلش ِِػػكاؿ اّػػدكؿ بػػلف لد رئػلس دّك
 رذػػػػض طهػػػػببفٌ  اّرسػػػػكؿ  م إال ِفٌ   ػػػػك كزك،ِ ػػػػل حل ػػػػن اِّ ػػػػرذلف اِّػػػػرذبلف

ػػػ ثػػػـ نلػػػر فٌ م ا قيػػػِه بِِّسػػػ،د  ػػػبرن  كاح ػػػّزبفٌ  ٌِ ِ اّقػػػرهف اّيػػػرلـ بػػػلف ِِػػػرلف إ
ػػػ ٌِ ف  م ذّػػػؾ ِفٌ  ِ اّطػػػلؽاّريػػػِ باػػػلش اّيفػػػِؼ ِػػػ  اُّػػػبر كا  ِ اػػػن اّاػػػلش كا 

لىػِ ِىلُّبىػِ )  رسػِّن كذػو ذّػؾ لقػكؿ ان  اػِّ  بػِ   ػغؿ حػف اّ ِ ٌ  إالٌ يِ ت َػلالن 
ػػػػ اٍاييـف  ِى ًزل ى ىبىػػػػِ ذى ىاىػػػػِّىٍلفى ِي لىػػػػِةى اّػػػػدٍُّ لىِ كى َى اّـ بًػػػػوُّ قيػػػػؿ الٍزكىاً،ػػػػؾى ًإف يي ػػػػ يـف  يػػػػًرٍدفى اٍّ

ػللن } ًِ ِ ،ى َن ييـف سىرىا ٍَ ف يي ػ يـف  يػًرٍدفى اّهـػلى كىرىسيػكّىلي كىاّػـدارى ايِٖكىِيسىرا ًنػرىةى ذىػًإـف { كىاً 
ِ({ايَزاب    ِن ٍ ييـف ِىٍ،رنا حىظل ًِ س ًِت  ٍَ ِي ـد ًٍّه يف سرحِف ِِ  {ِٗ-ِٖاٌّهلى ِىحى ّك

ل رايػػلِت باػػلش اّيفػػِؼ  إّػػ  ر ػػد فٌ  حػػِد  سػػِإ اّ بػػو  كان ػػرف ان كرسػػّك
 ذو بلت اّ بكة.

ِ ل حهلل اُّلة كاّسلـ ّك يِ ػت غِل ػل ِػف زكا،ػل ِػف  سػِئل غرلزل ػإ ٌ 
اَّرلػػػر  يػػػؿ ِسػػبِب اّ اِػػن ككسػػػِئؿ اّ رذلػػل كيّبسػػبفٌ  ِ يغػػدؽ حهػػلبفٌ كد لكل ػػ
 ؛ يفٌ  ِف لا ف ِثهػل رايػلِت بَلػِة اّز ػد طهب ِ ػبفٌ   ل  ِ ٌ م إالٌ  كاّذ ب

 يِف زكاج رسِّن ال زكاج ِ ان كحبث. زكا،ل ِ بفٌ 
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برا لـ م ذ بك اي بلِإ إ كاّزكاج ك ادد اّزك،ِت ِف س ف اّرسؿ كاي بلِإ
كيػػذّؾ لاقػػكب حهلػػل اّسػػلـ يػػِف م اّسػػلـ  ػػزكج بػػِِِر لف  ػػِ،ر كسػػِره  حهلػػل

ف اّثِ لن لكسؼ كب لِِلف.  ح ده اِِر ِف ،ِإه ِف ايّك  ح رة ِكالد ِك
اّ بػو داكد  بؿ اّي ِب اِّقدس اّذم ليػـ اّ ػكراة كاي ِ،لػؿ لنبر ػِ بػ فٌ 

اِػِرة ِػف سػهلِِف  ػزكج بثلثِِئػن  ِكف اّ بػوٌ م يِف ح ده  سػ  ك سػاكف زك،ػن 
كاّلبكد كاّ ُِرل لِؤ كف حه  م اّ سِإ اَّرائر ك ساِِئن ِف اّ سِإ ا ِِإم 

يف ِ  ذّؾ ال لثلركف حهػ   اػدد  َد سكاإ ببذلف اّ بللف كلِؤ كف ب بك بِِ ّك
 م إالٌ  بػؿ لادك ػل ِسػ ّن اح لِدلػنم اح ػراض يػِف  زك،ِ بِِ إّػ   ػذا اَّػد ِمٌ 

ل يػػِف ح ػده كقػػت كذِ ػػل  سػػ  يٌ ػػ بػـ لطا ػػكف ذػػو  ػػنص اّرسػكؿ َِِػػد ِ ٌ 
لس ذو اّد لِ ر،ؿ  ِ.ِ ِكنلقن م ِحؼ ِ ل  فسن   سِإ ّك
ل حِش ذو اّ،ِ هلن  ٌ م ذِف دالئؿ حف ل ِ يثلرة كدالئؿ حفن اّرسكؿ 

ػػ ِن   ِفٌ م إالٌ  طكف ِ ػػكاع اِّاُِػػو ك ػػ   طػػرؽ اّز ػػِِ بػػلف قػػـك ل اػػِِرباػػلف حِ
لن  رة ِك ذ طفّك ل ب لن ِاُل ّـ لر يب ذو  ذه اّفي ب اّسلرة  ،ِ  حه  ِ ٌ 

 .يِ تم كب م  كع ِف ِ كاع اّز ِ
ػػػػ ِن  ِ كحِػػػػره كقػػػػد  ػػػػزكج ندل،ػػػػن ريػػػػو ان ح بػػػػِ كحِر ػػػػِ ِرباػػػػكف حِ

ِن  ـ لفير ذو اّزكاج حهلبِ َ    كذلػت باػد ِف بقلػت  ِ منِسن كح ركف حِ ّك
ِن  ِِّال   ِ كباد ِف  ،ِكز حِره اّثلثن كاّنِسلف.حِ

ِل ػػل اّػػد لِ ك سػػِإ ِ ّ،اػػؿ  سػػِإه لىًاٍ ػػفى ِاػػل ّػػك يِ ػػت غكقػػد  قػػدـ ِـ ػػل 
يػِف  حل ن اّبِذنِت اِّ رذِت يِِ  ك َػِؿ يػؿٌ  ػِف ِك ِهػكؾ اّػد لِ ذػو يػؿ ِز

ل هثػػر ِف لاػػلش كزك،ِ ػػل حل ػػن اّ ق ػػؼ كاّز ػػد َ ػػ  ثػػِرت حهلػػل  سػػِؤه  ٌِ ػإالٌ 
بػلف ِف  كنلػر فٌ  لطهبف ِ ل ِف لا ف يِِ  الش  سِإ اِّهػكؾ ذػرذض طهػببفٌ 

م كيػِف بإِيِ ػل ِف لاػلش ِغ ػ   ِ،ِلان  ِِ لالش  ك ِك لطهقبفٌ لا ف ِال ي
ػػػػن كيػػػػِف ُػػػػَِب ل ريػػػػو ان حػػػػ بـ  ر،ػػػػؿ ِك ػػػػرؼ ر،ػػػػؿ ذقػػػػد يػػػػِف رئػػػػلس دّك

 ِس ادلف ِف لقدِكا ّل ّك ِراد يؿ غِؿ ك فلس.
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ذيػػِف لقيػػو ثهػػث م ذػػرض ان حهلػل قلػػِـ اّهلػػؿ يػػؿ لػـك  كباػد باث ػػل 
د كيِف لطلؿ قلِِل َ     كـر قػدِِهم اّهلؿ ِك  ُفل ِك ثهثلل بُِّلة كاّ ب،

 ٌِ ِ  بِره ذيِف لقيلل بِّدحكة إّ  ان كا حداد ّ ربلن ذبيذا يِف لقيو ّلهلم ِ
ن ا سلـ. قِِن دّك  اّر،ِؿ كا 

ِ ذه َلِة ر،ؿ ِ    فسل بِّد لِ كاّ سِإ ِـ  ػو َلػِة ر،ػؿ  ػغؿ حِػره 
 يهل ّلهل ك بِره بِّ،بِد كطِحن ان؟

ّهطاف بِ سلـ ك بو ا سلـ  كف قيلن زكا،ل ّقد اس غؿ اِّس  رق
م كيِِ قه ِ ِػف قبػؿ ِـف ِػف سػ ن ان ِف لسػنر ِػف ِحػداإ  ػذا اّػدلف ِػف لػرد 

لئػل م ذبػِ  ػك ِػر ذيػره م اِّس  ػرؽ ِػك  يِرم  اِّػؤرخ اّغربػو اّػذم حه  ِز
ك طػػرؽ إّػػ  ِسػػِئؿ زكا،ػػل بِّ فُػػلؿ لقػػكؿ ذػػو  درس َلػػِة اّرسػػكؿ  كاط م

ػ حػػف َِِػد  نِ ِػن دراسػ ل ٌُ رل  ِرل  َِِػد ك ػػِل )) يهِػِ ذير ػػِ ذػو  ػػِػػِ  
 اّر،ػػػػؿ  ِكائػػػػؿ ا سػػػػلـ  ِهي ػػػػِ اّػػػػذ كؿ ِِػػػػِـ حظِػػػػن  ػػػػذا اّاِػػػػؿ ... غلػػػػر ِفٌ 

ِن  )لا و بل َِِدا  ِ كر،ؿ ِ ذهك ّـ ليف  بل  ( يِف حه  ِس كل اّظركؼ  ِِ
دارة  ن كا  ك ّـ لم دّك هل ِِّ ي ب  ِرسان فٌ ي  ثق ل بِن كلق    ب يؿ ثِبت ِّك

ػ رل  ا  سػِ لنذُل ِبِِ ِػف  ػِ ِػد  ػذه اّدراسػن حػف َلػِة َِ ِػؿ ِفٌ و ِم ّك
حظػػـ ر،ػػِؿ   ِػػِـ ِػػف ،دلػػد بر،ػػؿ  ػػك ِػػف ِف  سػػِحد حهػػ  إثػػِرة االلِي بػػِ ِ

 .(ُ)ِب ِإ هدـ (("
ذبذه  بِدة ِؤرخ ِكربو ِ بكر غلر ِسهـ ّـ  يف ّل ِلن ُِػهَن ِػف 

ػػػؿ إّلبػػػِ باػػػد دراسػػػن كراإ إدالئػػػل ببػػػذه اّ ػػػبِدة سػػػكل ذيػػػر اّ َقلقػػػن اّ ػػػو  ُك
  ، ِِحلن.اّسلِسلن كاال  فُلهلن َّلِة اّرسكؿ 

اّهبػػػـ ا ُػػػر  ػػػذا اّػػػدلف إّػػػ  لػػػـك اّػػػدلفم كرد ح ػػػل يلػػػد اّيِئػػػدلف ِك اػػػـ 
 حهل ِ ب ف  يكف ِف ِ ُِر  رحؾ كاّدحِة إّ  دل ؾ َ   ل  ل ِ اّلقلف.

                                                           

 .512شعبان بركات، ص( محمد في المدينة، مونتكمري واط، ترجمة 1)
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كقدك  ِ ذو اّػد لِ  اّهبـ ا،اؿ ِف ،اه ل سلد ب و هدـ لـك اّقلِِن قِئد ِ
 ف َت ّكائل لـك اّدلف اّهبـ هِل كاَ ر ِ
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 الدرس الثامن
 (األنثيين حظّ  لمذكرمثلُ )

ػَبل  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كااله.  ِك

 فٌ  ػػـ ِػػف ،هػػد  ِ كل يهِػػكف ب ّسػػ   ِ ِلػػزحـ اّغربلػػكف كحِلؤ ػػـ اّػػذلف 
رث ،اؿ ّهذير ِثؿ َػظ اي ثلػلف ذػو ا ا سلـ ذرؽ بلف اِّراة كاّر،ؿ َلف 

 فرقن اس  دت إّ  يكف ا سلـ قد حد اِِّرة  ُؼ إ سِف  ذه اّ كزحِكا ِفٌ  م
 ؛ ّذّؾ ،ِإ إرثبِ حه  اّ ُؼ ِف َظ اّر،ؿ.

ا دن  سلـ َلف ،اؿ ّهذير ِثؿ َظ اي ثلػلف ّػـ ليػف ِسػ   كاَّقلقن ِفٌ 
ل سِكل بل بِِ ذو اَِّالت  سِ لن بدالّن ِ ٌ ِِرة  ُؼ اّر،ؿ ذو ا إّ  حد اّ

 اينرل ِ بِ.
بػػف ِك اب ػػن ّبِػػِ ِػػ  ايـ ّػػ:ب ذػػو اّسػػدس ذػػو َػػِؿ كذػػِة اِسػػِكاة -ُ

ػػِ )   كارث ّهِلػػت قػػِؿ  اػػِّ ك،ػػكد ذػػرع  ِـ ًِ ػػِ اّسُّػػديسي  ِى ٍ بي ِا ػػدو  ًَ ٍلػػًل ًّييػػؿا كىا كىيىبىكى
ّىده   [.ُُ   اّ سِإ}( ىرىؾى ًإف يىِفى ّىلي كى

 ذو اَِّّن اِّ ِببن. كيذّؾ ِسِكاة اّ،دة كاّ،دٌ -ِ

ػػػلس ّػػػل ِبػػكاف كال ِنػػػكة كال ِكالد بػػػِقكف حهػػػ  قلػػػد -ّ إذا ِػػِت اّر،ػػػؿ ّك
ل نذ يؿ ِ بِِ ِػف ِِكاّػل اّسػدس بػدكف م  اَّلِة كيِف ّل ِخ ِك ِنت ِف ِـٌ 

ٌِ   ِك اِِرة ِللز بلف ِف ليكف ايخ ر،لن  ذا يِف ِنك ل ِف ِ ل اث لف ذ يثر م كا 
كلقسػـ  ذا اّثهث بل بـ بِّ سِكم بدكف  ِللز م ذإ بـ ل  ريكف ذو ثهث ِِكاّل 

ل  اِّ بلف اّذيكر كا  ِث ِلين  ػؿه )      ِ ك ذا كارد ذو  ص قّك ف يىِفى رى،ي كىاً 
ػػػِ اّسُّػػػدي  ِى ٍ بي ِا ػػػدو  ًَ ّىػػػلي ِىخه ِىٍك ِيٍنػػػته ذىًهييػػػؿا كىا ػػػرىِىةه كى ٍِ ػػػِ يكىٍا ليػػػكرىثي يىلىّىػػػنن ِىك ا سي ذىػػػًإف يى

ـٍ  يرىيىِإ ًذو اّثُّهيثً  ف ذىًّؾى ذىبي ًِ  {ُِ(}اّ سِإ   ِىٍيثىرى 

بؿ   ِؾ َِالت ليكف  ُلب اي ث  ذلبِ ِيثر ِف  ُلب اّذير -ْ 
 م ذػإفٌ  نػكلف  ػقلقلف ِكن بػِ يـبػِ ِكٌِ م ك ريػت زك،بػِ ِك اِِّرة يِِ ّك ِِ ت
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هػػػذيرلف اّ ػػػقلقلفم  ّ:نػػػت ّػػػ:ـ اّسػػػدس يػػػِِلن  اّسػػػدس بل بِػػػِ ّيػػػؿ كاَػػػد  ّك
 ِ بِِ  ُؼ اّسدس.

ػػ-ٓ  ِ يب ذػػإفٌ كيػذا ّػػك ِِ ػت اِّػػراة ك ريػػت زك،بػِ ِكن بػػِ  ػقلق بِ ِكنن
كايخ م كاينت اّ قلقن   نذ اّ ُؼ اّبِقو باد اّزكج م اّزكج ل نذ اّ ُؼ 
ي ػػل حُػػبن ّػػـ لبػػؽ ّػػل  ػػئ ذهػػك يػػِف ِيِ ػػل ِنػػت ذهبػػِ ؛ ِ يب ال لػػرث  ػػلئن 

 .اّسدس لاِؿ ّبِ بل
ػػ كح ػػد ابػػف-ٔ ػػف كاذقػػل ّػػك ِِ ػػت اِػػِرة ك ريػػت زك،ن بػػكلف حبػػِس ِك ِ ِك
:ـ اّثهث م اّ ُؼ  ذههزكج :ب اّسدس م ّك ل  اِّ  هّك ذىًإف ) نذا بظِ ر قّك

ًل اّثُّهيثي  ِا ًرثىلي ِىبىكىاهي ذى:ي كى ّىده كى ـٍ لىييف ّـلي كى                   {ُُ(}اّ سِإ   ّـ
د اّب ػِت كيِ ػػت اّاػرب ال  ػػكرث اّ سػػِإ يِ ػػت قبِئػؿ ِػػف اّاػرب  ئػػكذػد 

 كال اُّبلِف ِف ِب ِإ اِّلت كا  ِِ لكرثكف ِف للقو اّادك كلقِ ؿ ذػو اَّػرب
ػ ف َقكقبػِ ذػو ا رث ة كبػلٌ م ذ رع ا سلـ  كرلث اِِّر  ِ ِ ِـ زك،ػن يِ ػت ِـ ِ

ِ  ىػرىؾى اٍّكىاًّػدىاًف كىايىقٍ )   ِ قِؿ  اِّ ب  ن  ِـ ِا ًِؿ  ىًُلبه  ػلبه ّاهرا،ى ًُ ًّه اسىػِإ  ى بيػكفى كى رى
ػِ كين ٍفري ِـ ػلبنِ  ًُ ٍ ػلي ِىٍك يىثيػرى  ى ًِ ِ قىػـؿ  ِـ ًِ بيكفى  ِ  ىرىؾى اٍّكىاًّدىاًف كىايىٍقرى ِـ  ٕاّ سػِإ   (}ِا

}. 
( اّػكارث )االبػف ِػثلن  وإِ كذّػؾ بػ ف ل،ػارب  رث اّ سِإ ير نػكيِ ت اّ

كؿ  كرث بػػِ يِػػِ كرثػػت ( ثػػـ لقػػذلهقػػو ثكبػػل حهػػ  زك،ػػن ِكرثػػل )زك،ػػن ِبلػػل ِػػثلن 
  ػػِإ  زك،بػػِ ِك زك،بػػِ ِكنػػذ ِبر ػػِ  ذػػإفم ِِّػػل ذليػػكف َِػػؽ ببػػِ ِػػف  فسػػبِ 

ِه ،زاإ ِ ذو ِف  فػدم  فسبِ بِِؿ  ِ َل إلٌ ِك َـر حهلبِ اّزكاج طِان م ّ فسل 
 ِك ل اِد بقِإ ِ ح ده َ    ِكت ذلرث ِِكاّبِ.م إطلؽ سراَبِ 
ػل زك  بـ يِ كااّبنِرم ِكبك داكد ِ ٌ  ذقد ركل ،ػن كرثبػِ إذا ِػِت اّر،ػؿ ّك
كليػلؽ حهلبػِ كلِ ابػِ ِػف اّػزكاج َ ػ   ف ػدم كقػد لايػهبِ م ِف لرث ِِّل 

 ِ ل بِِؿ.
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ِى يػكٍا الى )  اػِّ    ِؿػل ذقػػـر ذّػؾ يهػػلـ َػػذهِِ ،ػِإ ا سػ لىػِ ِىلُّبىػِ اّـػًذلفى ه
ػهيك يـف  ـٍ ِىف  ىًرثيػكٍا اّ اسىػِإ يىٍر نػِ كىالى  ىٍايي ؿُّ ّىييػ ًَ ػِ ه ى لى ِى ػك يـف ًإالٌ ًّ ىػٍذ ىبيكٍا بًػبىٍاًض  ِي  ٍل ي

ػػػػ  ِىف  ػػػػك يـف ذىاىسى ِي كًؼ ذىػػػػًإف يىًرٍ  ي ٍاري ِى ك يـف بًػػػػٍِّ ًِ ػػػػري بىلا ىػػػػنو كىحى ُِّ ػػػػنو  ًَ ى ِىف لىػػػػٍ ً لفى ًبفىِ
ٍلرنا لىٍ،اىؿى اٌّهلي ًذلًل نى   {ُٗ(}اّ سِإ    ىٍيرى يكٍا  ىٍلئنِ كى

ل      كال  ِ اك ف اّزكاج. اِّ   ) كال  ايهك ف (  لا وكقّك
 ذيِ ػت ِػثلن م ح د ايِػـ قبػؿ ا سػلـ ِ كيذّؾ يِ ت اِِّرة ال  رث  لئن 

م ِ ِف اِّػِؿ بؿ ال لَؽ ّبِ ِف  ِهؾ  لئن م ال  رث ح د اُّل للف كاّلِبِ للف 
ؾ يِ ػت ذػو كيػذّم ف اّػذيكر ح د ك،كد ِنكة ّبِ ِػ ك و ال  رث ذو اّلبكدلن
 ؾ اِِّؿ بُفن ِس قهن.ف  ِهاّ ُرا لن ال لَؽ ّبِ ِ
ػػم بػػف اييبػػر ِ حهػػ  االد اّاػػرب قبػػؿ ا سػػلـ كقفنػػكيػػِف اِّلػػراث ح ػػ ٌِ ِ ِ

ذا ِػػِت م ِ ِػػف اِّلػػراث اّب ػػِت كاُّػػغِر ِػػف ايكالد ذيػػِ كا ال ل نػػذكف  ػػلئن  كا 
ػـ ل ػػرؾ إالٌ  ٌِ ِم  يهػػل إّػ  ِحِػِِبفٌ  إ ِثػِ هؿ ِلراثػل اّر،ػؿ ّك ذػػل  بػفٌ ِػػِ ب ِ ػل ِك

 ل نذف  لئِ.
ِ يػػػػؿ اّرسػػػػِالت اّسػػػػِِكلن كاّقػػػػكا لف ّقػػػػِ كف ا سػػػػلِو سػػػػِبقن كال لػػػػزاؿ ا

م ذِّ ػػػرلان  اَّدلثػػػن ذػػػو إحطػػػِإ اِّػػػِرة اَّقػػػكؽ اِِّّلػػػن اّ ػػػو ِحطِ ػػػِ ّهر،ػػػؿ
ا سػػلِلن  سػػِكم بػػلف اّػػذير كاي ثػػ  ذػػو اّكاللػػن حهػػ  اِّػػِؿ كاّاقػػكد ِػػف بلػػ  
ػِلن غلر ػِ ِكف  ػلن كُك ل،ِر ك رين كقرض كر ف ككدلان ك بػن كُك ك راإ كا 

ػػػلس يبلبػػػِ ِك زك،بػػػِ ح ػػػد اّػػػزكاج  ِك غلر ِػػػِ ِف  كيػػػؿ ذلبػػػِ ِػػػف  ػػػِإت ّك
 ل دنهكا ذو ذّؾ.

كذو ِغهػب اّػدكؿ ايكربلػن يِ ػت    قػؿ ِهيلػن ِِػلؾ اِّػِرة إّػ  زك،بػِ 
 ـ.ُِٖٖح د اّزكاج َ   حِـ 

 اّقُِػػرلف اّػػذلف ال لَػػؽٌ  ِليػػِ حهػػ  ِفٌ  كيػػِف اّقػػِ كف اّفر سػػو لػػ ٌص 
 ِم  ِفٌ م ـ اّنُِػن  ػـ اُّػبو كاِّ، ػكف كاِّػِرة ّبـ ِف لِ هيػكا َ ػ  ِِػكاّب

قُِػرة ذ اِِػؿ ِاِِهػن اُّػبو  إذ  اػدٌ م ِ ِف ِلراث ِبلبػِ اط   لئن اِِّرة ال  ي 
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 ُػػػكص اّقػػػِ كف  ـ َلػػػث حػػػدّتُّٖٗكاِّ، ػػػكف كاسػػػ ِر ذّػػػؾ َ ػػػ  حػػػِـ 
اِّذيكر ُِّهَن اِِّرة ِ  بقِإ باػض اّقلػكد حهػ   ُػرذِت اِّػِرة اِّ زك،ػن 

ػػك ػػذه اّقلػػكد م  ٌُ ذبرالػػر ِػػف  َِت حهلبػػِ اّ،رلػػدة اّفر سػػلن اّ ػػو   ػػرت ذػػو  
 ( ك ذه اّقلكد  و ُّٖٗ ذه اّس ن )

 )اّ ليِت(.  ِ   اِِّرة ِف  كقل  ِذك ِت اُّرؼ اِِّّلن .ُ

 ُِرؼ يِف ِف اُِِّرؼ. ِ ذو ِمٌ ِ ،ِرلن  ِ   ِف ِ َبِ َسِبن  .ِ

 حقد يِف.  ِ   ِف ِف  كق  ِمٌ  .ّ

  رة بدكف إذف اّقِيو. ِ   ِف اس للئبِ حه  ا رث ِبِ .ْ

ُػػهت بػػذُّٔٔٗا حػػِـ كرذاػػت  ػػذه اّقلػػكد ِنلػػرن  ؾ اِّػػِرة اّفر سػػلن ـ َك
االسػ قلؿ اّػذم  ِ اػت بػل اِّػِرة   ػذام ق ُػِدم يكؿ ِرة حهػ  اسػ قلّبِ اال
 ِ.اِّسهِن ِ ذ ِربان ح ر قر ن 

ذهِػػِ ،ػػِإ ا سػػلـ ،اػػؿ م ذقػػد يِ ػػت اِّػػِرة ال  ػػرث ح ػػد يػػؿ دلػػف ِكِػػن 
 اِّلراث. ِ ذوّبِ  ُلبن 

ا سلـ ،ِإ ّلقلـ اّادؿ حه  ِسِس اَّقػكؽ كاّكا،بػِت ذقػد ،اػؿ  كيفٌ 
ّيػػػكف اّكا،بػػػِت اِِّّلػػػن يهبػػػِ  قػػػ  ذػػػو ؛ اِّػػػراة  ػػػرث  ُػػػؼ ِػػػِ لػػػرث اّر،ػػػؿ 

و ِِر ػِ ِك ِقِرببػِ  ذ فق بِ كا،بنم ا سلـ حه  حِ ؽ اّر،ؿ  حه  ِبلبِ ِك ّك
 ذرؽ ذو ذّؾ بلف ِف  يػكف الم ككا،بن حه  اّزكج باد زكا،بِ م ّـ   زكج  ِِ

كاِّقُػػكد بِّ فقػػن م ذقلػػرة ال  سػػ طل  ا  فػػِؽ حهػػ   فسػػبِ ِك غ لػػن  سػػ طلال 
سػػيف كدكاإ  هػػبس ِك   ػػِ  ػػكذلر ِػػِ  َ ػػِج إّلػػل اّزك،ػػن ِككالد ػػِ ِػػف طاػػِـ ِك

م ك ػػذه اّ فقػػن كا،بػػن بِّي ػػِب كاّسػػ ن كا ،ِػػِع َ ػػ  ،ػػِز ّهزك،ػػن ِف  كندِػػن
سهـ حف  بنؿ حهلبِ بِّ فقن مبدكف حهِل إذا   نذ ِف زك،بِ  ركل اّبنِرم ِك

ِبػػِ سػػفلِف    ػػد ب ػػت ح بػػن قِّػػت لػػِ رسػػكؿ ان إفٌ  حِئ ػػن ريػػو ان ح بػػِ ِفٌ 
دم إالٌ  ر،ؿ  َل  لس لاطل و كّك  م ك ػك ال لاهػـ م  ِِ ِنذت ِ ػل )بنلؿ( ّك

دؾ بِِّاركؼ.  قِؿ  نذم ِِ ليفلؾ كّك
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ن ا سل ِلن إف ّـ ليف ّبػِ زكج ك فق بِ كا،بن حه  بلت اِِّؿ ذو اّدّك
 ِكحِئؿ لالهبِ.

ا إّػػػػ  ِلػػػػزاف اَّقػػػػكؽ كاّكا،بػػػػِت ليػػػكف ا سػػػػلـ قػػػػد حػػػػدؿ ذػػػػو سػػػ  ِدن ذِ
ِيثػػر ِِػػِ ِحطػػ  ل ِحطِ ػػِ اّقػػكؿ ب ٌ ػػ بػػؿ ّلُػػ ٌ م اّاطػػِإ بػػلف اِّػػِرة كاّر،ػػؿ 

يهٌػل اِِّؿ اّذم لقبيل اّزكج ِف اِّلراث ل فقػل  كاّدّلؿ حه  ذّؾ ِفٌ م ّهر،ؿ 
ٌِ  م حه  ِ هل كحلِّل ف بهل  ُؼ ِِ ل نػذه ِنك ػِ اّر،ػؿ ِ ِ ِِ   نذه اِِّرة كا 
ن حػف ٌِلػي ٌ ؛ سلبق  ح د ِ  إذا  م اّهبػـ إالٌ  ن  فقػِت ِِّلػن يِ ػتبِ غلر ِسؤّك

ّػذّؾ  ،ػد ذػو  بِلػن اِّطػِؼ  ،ػِت غلػر يػركرلن ؛حِدت إّػ   بػذلره ذػو َِ
، بػػػو حػػػف ذ اِػػػد إّػػػ  اّ ُػػػدؽ بػػػل إّػػػ  زك،بػػػِ اي ل ذػػػِئض حػػػف َِ، بػػػِ ٌِ ػػػ
 لل.راث ِبلبِ ذ ٌِف بل حهِل

ذِِّسِكاة ذو اّاطِإ بلف ِذراد ِلن ،ِِحن ال  يكف ِسِكاة َقلقلن بل بـ 
ن هفت م إذ ل،ب ِف  ن هؼ اَّقكؽ إذا ا لؼإذا يِ كا غلر ِ سِكلف ذو اّ يِّ

ػن  اطػو ِػثلن   اِؿ بل يؿ دسِ لر اّد لِ اّلكـ م ك ذا قِ كفم اّكا،بِت   ذِّدّك
 يثر ِنُُِت ِِّلن ِيثر.اِّكظؼ ذا اّالِؿ اي

ذبػػك لقسػػـ م  ػػذه اّ سػػبن  يػػكف ذػػو اِّػػِؿ اِّػػكركث بػػل  اػػب  حهػػ  ِفٌ 
هت إّلػل اّب ػرلن َسب ِحدؿ  م  ك ػك ّيػؿ َسػب َِ، ػل ك يِّلفػلم قِ كف ُك

 ٌِ ِ اِِّؿ اِّي سب ذل  فرقن ذلل بلف اّر،ؿ كاِّػِرة ال ذػو اي،ػر حهػ  اّاِػؿ ِ
م ذػػو َػػلف ِػػِ لػػزاؿ اّ سػػِإ ذػػو ِكربػػِ  كال ذػػو ربػػ  اّ ،ػػِرة كال ذػػو َػػؽ اّ ِهػػؾ

 َ   اّقرف اّا رلف ل ظِ رف ِف ِ،ؿ اَُّكؿ حه   ذه اِّسِكاة.
يػف ِػػف  ِ ِف  ،ػػد غػربللف لطا ػػكف ذػو حداّػػن  ػذا اّػػدلفّػلس غرلبنػ م ّك

ِػػػِ لؤسػػػؼ ّػػػل ِف  ،ػػػد ِػػػف ي ػػػِب اّاػػػرب كاِّسػػػهِلف ِِػػػف ذسػػػدت  اّغرلػػػب ِك
م  ِ فسػػبـ ال ليػػركف إالٌ  م  ػػذا اّ فػػر اّيػػِؿ ذطػػر بـ ِػػف لطاػػف ذػػو ا سػػلـ

ػػك م د بػػ ف لظبػػره حهػػ  اّػػدلف يهػػل ك ابٌػػم د بَفػػظ دل ػػل ذػػِن سػػبَِ ل قػػد  ابٌػػ ّك
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ّػػل ذػػو يػػؿ حُػػر ِكرض ِػػف لاهػػو  ػػ  ل  د بػػ ف لبلػػئم ك ابٌػػ اّيػػِذركفيػػره 
 حربِ يِ كا ِـ غلر حرب.

 ِ.كنِب ِف نِف دل ل ك ك ذو ا نرة ِ د نلبن كنذال ن 
ِـ    "  ػػرد حهػػوـ  لقػػكؿ رسػػكؿ ان  م ذػػو اَّػػدلث اّػػذم ركاه ِسػػهـ  ػػو ِ

يِػػـ اينػػرل اّ ػػو  رلػػد )ِم  ِدذػػ  اّ ػِس ِػػف ا اَّػكض ِك ػػِ ِذكد اّ ػػِس ح ػػل
ك ِف ِِ و ذَسب( يِِ لذكد اّر،ؿ ي و ِرلد ِف لرده ِف   كركد َكيو ؛

)ّيػـ حلِػن   ارذ ِ؟ قِؿ   اـ ّيـ سػلِِ م قِّكا لِ  بو ان بؿ اّر،ؿ حف إبهلإ
)بػلض اّك،ػكه كاّقػكائـ(  ا َِ،هػلفر  غيػ لسػت يَػد غلػريـ  ػردكف حهػوـ ِ ِلزة( ّ

لُػػػدفـ  ح ػػػو طِئفػػػن ِػػػ يـ ذػػػل لُػػػهكف) إّػػػ  َكيػػػو(  ِػػػف هثػػػِر اّكيػػػكإ ّك
ل ّػـ لثبػت ِػف يٌ ػ؛ )لا ػو  ػؤالإ ِػف ِِ ػو   ؤالإ ِف ُِػَِبو ذ قكؿ  لِربا 

دثكا ذل،لب ػػو ِهػػؾ ذلقػػكؿ  ك ػػؿ  ػػدرم ِػػِ َِػػ ؿ باػػده(ر ِك بػػدـ ُػػَِب ل ِػػف غـلػػ
 ذإ بـ قد بدّكا بادؾ كنِ كا دل بـ. بادؾ؟".

لقػػكؿ  ك ػػك  كحػػف حِئ ػػن ريػػو ان ح بػػِ قِّػػت  سػػِات رسػػكؿ ان 
ذػػكان م ِػػ يـ  و حهػػ  اَّػػكض ِ ظػػر ِػػف لػػرد حهػػوٌ بػػلف ظبرا ػػو ُِػػَِبل " إٌ ػػ

ك ػر،ابـ اِّلئيػن حػف كركد )دك و ر،ِؿ ّلَِؿ بل بـ كبل و  ػذكد ـ  ّلقطافـ 
كؿ إّل فٌ ل( َكيو كاُّك ذلقػكؿ م ) ؤالإ ِحرذبـ( ِػف ِِ ػو    ِم ربا  ذ:قّك

 ال  درم ِِ َِدثكا بادؾ ِِزاّكا لر،اكف حه  ِحقِببـ. ركاه ِسهـ.          
كض ػِئـ حه  اَّػػقِؿ  " بل ِ ِ ِ ق رسكؿ ان  ِفٌ  كحف ِبو  رلرة 

ػرة َ ػػ  إذا حػػرذ بـ  )ِهػػؾ كقػػؼ( ِػػف بل ػػو بػػـ ِػػف ِِ ػػو( نػػرج ر،ػػؿ)ِ ٌ  إذا ِز
ػػرة(  ى  كبلػػ بـ ذقػػِؿ ) ػػذ ب  )ّهِهػػؾ( إّػػ  ِلػػف ) اػػِّكا ِاػػو( ذقهػػت ــ هيػػ)ّبػػذه اِّز

بـ ار دكا حه  ِدبِر ـ   ِِ    بـ؟ ذقِؿ  إ ٌ  م قهت ب ِ و(؟ قِؿ إّ  اّ ِر كان
ػرة ِنػرل َ ػ  إذا حػرذ بـ )ِ ٌ  اّقبقرم بػـ ِِ ػو( )ذر،اػكا حػف دل ػؾ( ثػـ إذا ِز

 م قهػػت  إّػػػ  ِلػػف؟ ذقػػِؿ ّبػػـ  هػػـم  نػػرج ر،ػػؿ )ِهػػؾ َػػِؿ( ِػػف بل ػػو كبلػػ بـ
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بػـ ار ػدكا حهػ  ِدبػِر ـ ذػل ِراه إ ٌ ِػِ  ػ  بـ؟ قػِؿ  قِؿ  إّػ  اّ ػِر كانم قهػت  
سهـ. ِثؿ  ِؿ اّ اـلنهص ِ بـ إالٌ   ". ركاه اّبنِرم ِك

ك ك اّ ِرد اّبالد م ا ذلبِؿ  ك بِرن   اِّ ركؾ ِف ا بؿ ّللن  ك ِؿ اّ اـ
ِا ػػػ    ِـ ػػػل ال ل ،ػػػك ّام ك ا ا ك ػػػِدرن   ػػػِذ  إالٌ كال ليػػػكف  ػػػذا م حػػػف  ،ِػػػ  ا بػػػؿ 

م ذػل لَػكؿ اِّهػؾ بل ػو بلػ بـ ا  اّقهلػؿ ،ػد  بـ إّ  اّ ػِر إالٌ ِف اّذ ِب بِ بـ 
 ذلُهكف إّ  َكيو.

اّهبـ ثب  ِ بِّقكؿ اّثِبت ذو اَّلِة اّد لِ كا نرة كا،اه ِ ِف  ذا اّقهلؿ 
قِإ  ِف لفكزكف بكركد اَّكض اّيكثر ّك  لد اِّرسهلف لـك اّدلفساّ ِ،و ِك
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 الدرس التاسع
 رأةوويادة الموش 

ػػف  ػػَبل ِك بسػػـ ان كاَِّػػد ن كاُّػػلة حهػػ  رسػػكؿ ان كحهػػ  هّػػل ُك
 كاله.

اّهبػػـ إ ػػِ  اػػكذ بػػؾ ِػػف اّ،ػػبف كاّبنػػؿ ك اػػكذ بػػؾ ِػػف ِف  ػػرد إّػػ  ِرذؿ 
 اّاِر ك اكذ بؾ ِف ذ  ن اّد لِ ك اكذ بؾ ِف ذ  ن اّقبر.

ِِّذا ،اؿ اّقػرهف  م ـ كاّ ِيكف ذلل  سِؤال بـ اِّرلبنِحداإ ا سلِثِر 
لس ذػػػو  ػػػذا   قػػػلص ّيراِػػػن اِّػػػِرة  ػػػبِدة اّر،ػػػؿ ِاِدّػػػن ّ ػػػبِدة اِػػػِر لف؟ ِّػػػ

 سِ ل بِ ِك  قرلر ّ:كيِع اّ،ِ هلن اّسِئدة قبػؿ ا سػلـ ذػو اّ ظػرة كا  ِ ن  
لن ّبِ.  ؟!اّدّك

ثبِ بِ ح اَّقكؽ ّقد ،ِإ ِبدِ  كثلؽ ف طرلؽ اّي ِبن كاّ بِدة ذو هلن كا 
هىػػٍلًف )  ِؿ  اػػِّ  ػػػػػاِّدال ػػن ذق ـٍ لىييك ىػػِ رى،ي ـٍ ذىػػًإف ّـػػ ػػًِّيي ػػًبلدىٍلًف ِػػف را،ى كىاٍس ىٍ ػػًبديكٍا  ى

 ِ ِى ػػدىا ي ٍَ ِ ذى يػػذىيارى ًإ ِى ػػدىا ي ٍَ ػػفى اّ ُّػػبىدىاإ ِىف  ىًيػػـؿ ٍإ ًِ ػػٍكفى  ػػف  ىٍريى ِـ ًِ رىِى ىػػًِف  ٍِ ػػؿه كىا ذىرى،ي
 [.ِِٖبقرة  اّ}(اييٍنرىل

  يػػل  كال ّػػئٌل ؛ اَّػػدلث ذػػو ا لػػن َػػكؿ  كثلػػؽ اَّقػػكؽ  فٌ ِ كال لنفػػ 
 حلقن ّبِ بإ سِ لن اِِّرة كيراِ بِ ِك هل بِِ.

لاكد م  ا سلـ  بِدة اِِر لف ِقِبؿ  بِدة ر،ؿ كاَد. كاّسبب ذو حدٌ 
    إّ  ِِ ل  و
حهػػػ   لرلػػػد ا سػػػلـ ّهِػػػِرة ِف  يػػػكف رسػػػِّ بِ اال، ِِحلػػػن ِقُػػػكرة-ُ

م ك ػذه اّرسػِّن ك ذا ِِ لق يلل ّزـك بل بِ ذو ِغهب ايكقِت م  ؤكف ايسرة 
ػِ  ػِبببِم  ل،اهبِ غلر  ِب ِن بِِ حدا ذّؾ ذلِِ ل اهؽ بِِّاِِلت اِِّّلن ِك

ّػػذّؾ  يػػكف ؛  كر ِ ِّ،ِّسػػبِ ال لقػػ  إاٌل قهػػللن بػػؿ  يػػكف ِِِرسػػ بِ ّبػػِ ِك َيػػ
بػػِ  يػػكف ذلبػػِ  ٌ ايِػػكر اِّ ّزلػػن ذإذػػو  ػػذه اّ،بػػن يػػالفن بايسػػبِ ذػػو ذاير بػػِ 

ِف لقػػػكل  ِػػػف طبلاػػػن اّب ػػػر ذيػػػكرنا كا  ِثنػػػِ فٌ ؛ ذّػػػؾ ِ ِقػػػكل ِػػػف ذايػػػرة اّر،ػػػؿ
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كال   نػػػـر  هػػػؾ اّقِحػػػدة م  ػػػذير ـ ّ:ِػػػكر اّ ػػػو  بِبػػػـ كليثػػػر ا ػػػ غِّبـ ببػػػِ 
ِػػِ بػػِ قهلهػػن كايَيػػِـ اّاِِػػن إ ٌ ي ٌ ؛ بِِِرسػػن حػػدد ِػػف اّ سػػِإ ّ:حِػػِؿ اِِّّلػػن 

 ذو اي لِإ كب ُهبِ دكف اّ ِذ ِ بِ. يثرِي  ِط ب
،اؿ ان طبلان اِِّرة   ِلز ِف اّر،ؿ بر ِذػن اَّػس كقػكة اّك،ػداف -ِ

م كقػػػػد ،اهبػػػِ ان ببػػػػذه اّطبلاػػػن ّ ػػػؤدم كظلف بػػػػِ ايسِسػػػلن ِػػػػف  كرقػػػن اّقهػػػب
ن حهػ  نلػر ك،ػل ّػذّؾ ،ػِإت حِطف بػِ ِقػكل ِػف  فيلر ػِ  ؛ اَّيِ ن كايِِك

ّذا ،ػِإ اسػ باِد  ػبِد بِ ذػو اّقيػِلِ  ؛ رذِ بِك طغ  حهلل ذو يثلر ِف  ُ
يكف ا ِِ قبهت ِ   بِدة ر،ؿ ب رط ِف  م كذلِِ حد اّنطرة يَِّدكد كاّدِِإ
إذا  سلت إَدا ِِ ذٌير بِ اينرل م ثـ ِنػذ ب ػبِد بِ  ِابِ كاَدة ِنرل َ  

د ِ ذو اي  ِكر اّ و ّـ لطه  حهلبِ غلر ِ.َك
ن إّ  اُّلبن كاّ ،ِحن كاّقدرة حه  داإ بَِ،ِك اّ بِدة  َِلن  إفٌ -ّ

  ِِػِـ اّ ػدائد ِػف اّ،ػرائـ اِِّرة  به م ذو َلف ِفٌ  اّنركج ِف  طِؽ اّاِطفن
َ ػػ    ػػبد  هػػؾ ربِطػػن اّ،ػػ ش ّرؤلػػن اّق ػػؿ ِػػثلن م ذػػل  ِ ِػػِـ ايَػػزافك ػػرؽ ِ

ِِػػػِـ اّقِيػػػوم كال لػػػ ِف ِػػػف ،ِ ػػػب حِطف بػػػِ َل ِػػػِ  ػػػرل اِّػػػ بـ ذػػػو قفػػػص 
ِف ِف   فؽ حهلل ذ بدؿ اّ ػبِدة ِك  َ،ػـ  بِِّكت ِثلن  اال بِـ ل  ظر اَّيـ

 ّذا ،ِإ ا ر ِد إّ  االس  بِد كذؽ ا لن اِّذيكرة.؛ حف ِدائبِ 

اِِّرة  سػِكم  ِفٌ  ال لا و بِدة ر،ؿ كاَد  اِدؿ دة اِِر لف  بِك،اؿ 
إ،ػػراإ ركحػػو ذلػػل  ػػكذلر يػػؿ اّيػػِِ ِت ذػػو اّ ػػبِدة  ِػػِ  ػػكا  ٌ م ك  ُػػؼ ر،ػػؿ 

ِػِ يِ ػت بطبلا بػِ اّاِط بِدة ُِّهَن اِّ بـ ِـ يدهسكاإ يِ ت اّ  فلػن م ّك
ف  ػػػػن ِف   ػػػػ ثر بِلبسػػػػِت اّقيػػػػلن ذ يػػػػؿ حػػػػاِّ دذقػػػن اّسػػػػرلان اال فاػػػػِؿ ِظ

َػػدا ِِ اَّقلقػن ركحػػو ِف  يػػكف ِابػػِ اِػػِرة ِنػرل ِف  يػػؿ إَػػدا ِِ ذ ػػذير إ
ك ِم ة ،ِلهػن  ثلػر غلػرة اّ ػِ دة ؛ كقد ليكف اِّ بكد ّل ِك حهلل اِِراينرل 

ػن إّػ  هنػر  ػذه اّاكاطػؼ  قد ليكف ذ   لثلػر يػكاِف اّغرلػزة ِك حِطفػن ايِِك
يػػف ِػػف اّ ػػِدر ،ػػد  م اّ ػػو  ػػدذ  إّػػ  اّيػػلؿ بػػكحو ِك بغلػػر كحػػو  َػػلف  اّك
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 َيػػر اِِر ػػِف ذػػو ِ،ػػِؿ كاَػػد ِف   فقػػِ حهػػ   زللػػؼ كاَػػد دكف ِف  ي ػػؼ 
 َدا ِِ نبِلِ اينرل ذ ظبر اَّقلقن.إ

ؿ ِ،ػػِز بػػم  ِنػػذ ب ػػبِدة اِّػػِرة اّكاَػػدة ِطهقنػػال  ا ػػو ا لػػن حػػدـ اي-ْ
دث ة كاَػػدة ِك ِِػػِر لف ِػػف دكف اّر،ػػؿ ذػػو اَّػػكاا سػػلـ اينػػذ ب ػػبِدة اِػػِر

كيػذّؾ م  بِد بِ يػِحت اَّقػكؽ ف ّـ  ؤنذ باّف،ِئلن ِك ذو اَِّالت اّ و إ
  اّ سػِإ م كقػد دؿٌ الٌ ّر،ؿ ذو اَّػكادث اّ ػو ال   ػبد ِ إ بِد بِ دكف الؤنذ ب
ػػلن اِّسػػهـ اّػػذم اّقػػرهف لدريػػل  حهػػ  قبػػكؿ  ػػبِدة اث ػػلف ِػػف اّيفػػِر حهػػ  ُك

و كال ل،د َِدنا ػل  اػِّ م ّف بِد حهلبِ  غلر اّيفِر اِّكت ذلُك   كذّػؾ بقّك
ػـلًن اٍث ىػًِف ) ًُ ػلفى اٍّكى ًَ ػٍكتي  ِى ـي اٍّ ػدىيي َى رى ِى يى َى ـٍ ًإذىا  ِى يكٍا  ىبىِدىةي بىٍلً يي ًلِ ِىلُّبىِ اّـًذلفى ه

ػػػدٍ  ػػػِبىٍ ييـ ذىكىا حى ُى ٍب يـٍ ًذػػػو ايىٍرًض ذى ى ػػػرى ـٍ ًإٍف ِى ػػػ يـٍ يى ٍلػػػًريي ػػػٍف غى ًِ ػػػرىاًف  ـٍ ِىٍك هنى ػػػ يي ِا ؿو 
ٍكتً  ِى لبىني اٍّ ًُ   {َُٔ( }اِِّئدة  ُِّ

ػػلن اِّسػهـ  ِذػػذة يِػِ قػػِؿ بػذّؾ حػػدد ذػإ ذا يِ ػػت  ػبِدة اّيفػػِر حهػ  ُك
  ػػؾ ِ الِػػم ِكَِػػد بػػف َ بػػؿ كابػػف  لِلػػن كاّقرطبػػو ذِ ِػػف اُّػػَِبن كاّفقبػػِإ

 يِف ِـ اِِرة ِّك  بِينذ ِف  بِدة اّيِذر.  بِدة اِّسهـ ر،لن  فٌ ذلل ِ
هلػػن اِّدال ػػن ال  ا ػػو حػػدـ اينػػذ ب ػػبِدة اِّػػِرة ذػػو  فٌ ذير ػػِ ِػػف قبػػؿ ِ

ِػػػػف اّ ػػػػبِدة اِّقلػػػػدة  اّبل ػػػػن يِػػػػِ َققبػػػػِ ابػػػػف اّقػػػػلـ ِحػػػػـٌ  ؛ يفٌ   بلػػػػلف اَّػػػػؽ
د اِِّّلػن اِّؤ،هػن ب ػبِدة م كطهب  كثلؽ اّاقك  م ِك اّ ِ د كاّلِلف بِّ ِ دلف

رلقػػػن ر،هػػلف ِك ر،ػػؿ كاِػػِر لف ،ػػِإت ذػػو هلػػن اِّدال ػػن ذػػو ِػػكرد االر ػػِد ّهط
ّػػػذّؾ ذ ػػػب اّظِ رلػػػن كابػػػف  لِلػػػن كابػػػف اّقػػػلـ  اِّثهػػػ  ذػػػو اّ كثلػػػؽ كا ثبػػػِت ؛

َمكباػػػض اَِّػػػدثلف ِػػػف ذقبػػػِإ اّاُػػػر يِّالِػػػن َِِػػػد ،هلػػػزادة  ِػػػد حػػػزة ِك
  اِّسػػػِئؿ َ ػػػ  ذػػػو اَّػػػدكد كاّػػػدِِإ ة ذػػػو ،ِلػػػدركزة ِػػػف قبػػػكؿ  ػػػبِدة اِّػػػِر
ػِ  ػػِببل ّػ  ا لػػِت اِّ اهقػن بِس  ػبِد اّ ػػبداإ م اسػ  ِدنا إ كاّاقػكد يِّ يػِح ِك

ػػل  ِ ثػ  م ِـ  ِللػز بػلف ِف ليػكف اّ ػػِ د ذيػرنابُػفن حِِػن دكف  ػف ذّػؾ قّك ِك
( ]اِِّئدة  ِا  حىٍدؿو  ذىكىمٍ   اِّ   )كىِىٍ ًبديكا ـٍ ل  اِّ َُٔيي ً و لىٍ ً لفى كىاّلـ )  [ كقّك
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ًسػييك يـف ًذػو  ٍِ ـٍ ذىػًإف  ىػًبديكٍا ذى ى ػ يي ِا هىػٍلًبـف ِىٍربىاػنن  ـٍ ذىٍِس ىٍ ػًبديكٍا حى ف  اسى ًئيي ًِ ًَ ىنى  اٍّفىِ
ٍكتي ِىٍك لىٍ،اىؿى اّهٌػلي ّىبيػفـ  ِى ـذِ يـف اٍّ ـ  ى لى ىكى َى ػل  {ُٓاّ سػِإ  (}اٍّبيليكًت       اػِّكقّك

ـٍ لىػػػٍ  يكا ًب ىرٍ ) ــ ّىػػػ ذقػػد قُػػػد بِّ ػػػبداإ ذػػػو  ػػػذه ا لػػػِت  {ْاّ ػػػكر  (}بىاىػػػًن  يػػػبىدىاإثيػػ
اِّػػراد  ػبِدة اّر،ػػؿ ذقػػط دكف  فٌ اّ سػػِإ ّاػدـ ك،ػػكد قرل ػػن  ػدؿ حهػػ  ِاّر،ػِؿ ك 
 اِِّرة.

ػػػػد ِ  قبػػػػؿ ذػػػػو ِِػػػػكر  فٌ ل ِػػػػف اِّ فػػػػؽ حهلػػػػل ٌِ ػػػػيِػػػػِ ِ  ػػػػبِدة اِّػػػػِرة َك
ة كيػذّؾ الدم ي بِد بِ ذو اّريِع كاّبيِرة كاّثلكبن كاَّلض كاّك  ان ُُِبِ

م بػؿ  ك َػك ذّػؾ ِِػِ يػِف  نػ ص بِارذ ػل اّ سػِإ،ِِحِت اّ سِإ كايحػراس 
  و ذو  ذه ايِكر  اد  بِد بِ َِؽ ِف  بِدة اّر،ؿ.

حه  اِّسِكاة ذو اّ ػبِدة بػلف اِّػِرة كاّر،ػؿ إذا  ف قد  ٌص اّقره يِِ ِفٌ 
 ِؿ انقػػػم ا بػػػـ اّر،ػػػؿ زك، ػػػل بِّسػػػكإ بػػػ ف ل ػػػبد يػػػؿ ِ بِػػػِ ِربػػػ    ػػػبِدات 

ـٍ  يبىدىاإ ًإالٌ )   اِّ  ـٍ لىييف ّـبي ّى ـٍ كى بي ـٍ كىاّـًذلفى لىٍرِيكفى ِىٍزكىا،ى ػًدً  َى ـٍ ذى ىػبىِدىةي ِى  ِى فيسيبي
ػػًِدًقلفى } ُـ ػػفى اّ ًِ هىٍلػػًل ًإف ِٔىٍربىػػ ي  ىػػبىِدىاتو ًبِّهـػػًل ًإـ ػػلي ّى سىػػني ِىـف ّىٍا ىػػتى اّهـػػًل حى ًِ ِ { كىاٍّنى

ػػًِذًبلفى  ػػفى اٍّيى ًِ لىػػٍدرىِي } يىػػِفى  ٍ بىػػِ اٍّاىػػذىابى ِىٍف  ىٍ ػػبىدى ِىٍربىػػ ى  ىػػبىِدىاتو ًبِّهـػػًل ًإـ ػػلي ٕكى { حى
ػػًِذًبلفى } ػػفى اٍّيى ًِ ػػػًِدًقلفى ّٖى ُـ ػػفى اّ ًِ هىٍلبىػػِ ًإف يىػػِفى  ػػبى اّهـػػًل حى سىػػنى ِىـف غىيى ًِ ِ  ({ كىاٍّنى

 {ٗ-ٔاّ كر  }
ذػػػػو  ػػػػذه  بػػػػِ يِّر،ػػػػؿِك ٌ م كا سػػػػلـ ّػػػػـ لي ػػػػؼ بػػػػَِ راـ إ سػػػػِ لن اِّػػػػِرة 

ذقػػػد ذ ػػػب يثلػػػر ِػػػف م بػػػؿ اَ ػػػـر ِرلبػػػِ ذِ َبػػػِ َػػػؽ اال  نػػػِب م ا  سػػػِ لن 
اِّفيػػػػرلف اِّسػػػػهِلف اِّاُِػػػػرلف اّػػػػ  ،ػػػػكاز إحطػػػػِإ اِّػػػػِرة  َػػػػؽ اال  نػػػػِب 

 ) ِنبن ِك  نبن( ِس دّلف بِيدّن ا  لن 
ل  اػِّ   -ُ ٍؤًِ ىػِتي ليبىًِلٍا ىػؾى )  قّك ِي ػِإؾى اٍّ هىػ  ِىف  لىػِ ِىلُّبىػِ اّـ بًػوُّ ًإذىا ،ى حى

ػػٍلئنِ كىال لىٍسػػًرٍقفى كىال لىػػٍزً لفى كىال لىٍقػػ يٍهفى ِىٍكالدى يػػـف كىال لىػػٍ ً لفى ًببيٍب ىػػِفو  ال ليٍ ػػًرٍيفى ًبِّهـػػًل  ى
كؼو ذىبىػًِلٍابيـف كىاٍسػ ىٍغًفٍر ّىبيػـف  ٍاػري ِى ػل ىؾى ًذػو  ًُ ًهًبػـف كىال لىٍا لىٍف ىًرل ىلي بىػٍلفى ِىٍلػًدلًبـف كىِىٍر،ي
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ػػلـه  اّهـػػلى  فيػػكره ـرًَ ا لػػن حهػػ  ِ ػػركحلن ِبِلاػػن   ػػدؿٌ  {ُِ( )اِِّ َ ػػن  ًإـف اّهـػػلى غى
 يِبِلان اّر،ِؿ ّل. اّ سِإ ّهرسكؿ

ػػل  اػػِّ -ِ ػػفى اًٍّاٍهػػـً ذىقيػػٍؿ )   قّك ًِ ػػِإؾى  ػػِ ،ى ِى ػػف بىٍاػػًد  ًِ َى ـ،ػػؾى ًذلػػًل  ػػٍف  ِى ذى
ً سىِإ ىِ كى ً  ـٍ كى ــ  ىٍب ىًبػٍؿ ذى ىٍ،اىػؿ  ىاىِّىٍكٍا  ىٍدعي ِىٍب ىِإ ىِ كىِىٍب ىِإيي ـٍ ثيػ ـٍ كىِى فيسى ىِ كِى فيسىيي سىِإيي

هى  اٍّيىًِذًبلفى   .{ُٔ}هؿ حِراف   (ّـٍا ىني اٌّهًل حى
ذفػػػػو  ػػػػذه ا لػػػػن اّدالّػػػػن اّكايػػػػَن حهػػػػ  ِ ػػػػِرين اّ سػػػػِإ ّهر،ػػػػِؿ ذػػػػو 

  ِ يِّر،ؿ ذو ذّؾ.م كحدٌ  اال، ِِحِت كايِكر اّاِِن

ػػل  اػػِّ-ّ ًِ ى اّهـػػ)    قّك ػػ ٍكً،بىػػِ كى ىٍ ػػ ىًيو قىػػٍد سى ًِدّيػػؾى ًذػػو زى لي قىػػٍكؿى اّـ ًػػو  ي،ى
لره  ًُ ل ه بى ًِ ِ ًإـف اّـهلى سى ِى يي ِكيرى َى ِى ي  ى  .{ُ}اِّ،ِدّن   (ًإّى  اّـهًل كىاّـهلي لىٍس

،ِدّػن  فٌ ا لن حه  ِ  دؿٌ  ّهِػِرة اَّػؽ بِطِّبػن َقكقبػِ كاّػدذِع ح بػِ ِك
ِف كا     ِِؿ.ِّك  ايِر ذلِِ لق  حهلبِ ِف َِر

ػػل  اػػِّ -ْ كفى )  قّك ِيري ـٍ ِىٍكًّلىػػِإ بىٍاػػضو لىػػٍ  ػػبي ٍؤًِ ىػػِتي بىٍايي ِي ٍؤًِ يػػكفى كىاٍّ ِي كىاٍّ
ليًطلايػكفى اّهٌػلى  ليٍؤ يػكفى اّـزيىػِةى كى ػلىةى كى ُـ ػكفى اّ ِي ليًقل ِي يىػًر كى ًف اٍّ لىٍ بىٍكفى حى كًؼ كى ٍاري ِى ًبٍِّ

ِيبيـي اٌّهلي ًإفـ  ًيلـه  كىرىسيكّىلي ِيٍكّىػًئؾى سىلىٍرَى َى لن كايػَن ا  {ُٕ( }اّ كبن  اٌّهلى حىًزلزه 
ِػػػػر ِ ِك  ك،لػػػػل اّ ُػػػػ  ّهَػػػػِيِلف ِك ايداإ ِرلبػػػػاّدالّػػػػن حهػػػػ  ِ ػػػػركحلن إبػػػػ

م كال  نػػػػرج  بػػػػِِّاركؼ كاّ بػػػػو حػػػػف اِّ يػػػػر ِ ػػػػ  يِ ػػػػت حِِّػػػػن بِػػػػِ  قػػػػكؿ
 لن اِّذيكرة.ركذن ذو اّاُر اَِّّو حف  طِؽ ا اال  نِبِت اِّا

ػػ  كبلاػػن اّاقبػػن اّثِ لػػن ا ػػ راؾ اِّػػِرة ذػػو-ٓ م َلػػث  بلاػػن اّاقبػػن االّك
ػػ  م   حِػػِرة    حفػػراإ ب ػػت حبػػد ان بػػف ثاهبػػنم كذػػو اّثِ لػػن ا ػػ ريت ذػػو االّك

 ِكـ ِ ل .

كقػػػد يػػػِف م بإ ػػػِرة زك، ػػػل ِـ سػػػهِن لػػػـك اَّدلبلػػػن  حِػػػؿ اّرسػػػكؿ-ٔ
ذهػػـ     هػػؾ اِّسػػهِكف ِِػػر بـ ِػػرارنا ر َػػِؿ اِّسػػهِلف ذػػدنؿ حهلبػػِ قػػِئلن ِ يػػ
بـ قػػد دنهبػػـ ِِػػر حظػػلـ ِِػػِ ِدنهػػت حهػػ    ال  هِبػػـ ذػػإ ٌ  ،ب ػػو َِػػدم ذقِّػػتل

كا َػر م ِػ بـ  يػف انػرج كال  يهػـ َِػدنام ّك  فسؾ ِف اِّ قن ذػو ِِػر اُّػه 
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م  ذيػػِف ايِػػر يِػػِ قِّػػػتم بـ لفاهػػكف يِػػػِ ذاهػػت  ٌ م ذػػإَهػػؽ ِرسػػؾ كام بػػذّؾ 
ػػػِ  كسػػػِلت بػػػذّؾ ِس  ػػػِرة اّرسػػػكؿ  سػػػكلل حهػػػ    كذػػػو  ػػػذا ِػػػِ لػػػدؿ ِلين

 ا سلـ ّهِِرة بِّاِؿ ذو ِ،ِؿ اّسلِسن كاّ و ِ بِ َؽ اال  نِبِت.

ح ػػػدِِ  ة ِسػػػهِن ّهنهلفػػػن اّرا ػػػد حِػػػر بػػػف اّنطػػػِب ِ ِق ػػػن اِػػػِر-ٕ
  لػػػػِ ِِلػػػػر  م ذقِّػػػػت ّػػػػل يثػػػػِر ِػػػػف ُػػػػداؽ اّ سػػػػِإ بػػػػ  ذػػػػكؽ اِّ بػػػػر حػػػػف ا 

ات ِِػِ سػِ      اػـم ذقِّػت حف اّزلِدة ذو ِبكر اّ سِإ ذقِؿ اِِّؤ لف  بلتى 
ػػدىا يـف )   ِػػِ ِ ػػزؿ ان ذػػو اّقػػرهف ٍَ ٍكجو كىه ىٍلػػ يـٍ ًإ يىػػِفى زى ِـ ٍكجو  ـي اٍسػػً ٍبدىاؿى زى د ُّػػ ٍف ِىرى كىاً 

ًبل ػػِن  ُِّ ِن  ٍثِػػ ذيك ىػػلي بيٍب ِى ػػِن كىاً  ػػٍلئنِ ِى ىٍ ني ٍ ػػلي  ى ًِ ػػذيكٍا  ذقػػِؿ  {َِ}اّ سػػِإ   (ًق طىػػِرنا ذىػػلى  ىٍ ني
   كقِؿم ف حِر؟ ثـ ر،  ذريب اِّ بر اّ ِس ِذقل ِ ؿُّ م ِيي حِر  اّهبـ غفرا نِ

 رباِئن در ـ ذِف  ِإم ذهلفاؿ. يـ ِف ال  زلدكا ذو اِّبكر حه  ِ بل ي تي 
ك ِنذ ِ بهغن اّاُر ّقه ِ  ِف  يػكف حيػكنا ا سلـ ل،لز ّهِِرة   إفٌ  ّك

ِػػف َقبػػِ ِف  ػػـؤ  ؛ يفٌ    ػػِرؾ ذػػو كيػػ  اّقكاحػػد اّاِِػػنِكف م ذػػو اّبّرِػػِف 
 سلِلن.ن ا يِف بّرِِف ايٌِ  م كاِّس،د اِّسِ،د

دّػػػن اّسػػػِبقن ذقػػػد ذ ػػػب ذرلػػػؽ ِػػػف اِّفيػػػرلف اِّسػػػهِلف كاسػػػ  ِدنا إّػػػ  اي
َػػؽ ِػػف اِّػػِرة  ػػو اي فٌ ِػػد ِبػػك ز ػػرة إّػػ  ِاِّاُِػػرلف ِػػف بلػػ بـ االسػػ ِذ َِ

ِػػن يػػكزارة اّر،ػػؿ ِكُػػه  ِ ػػل ي ف   ػػّك  اّػػكزارة اّ ػػو  َ ػػِج اّػػ  اّ ػػفقن كاَّر
ِِلػػػػػػػػن ٌلػػػػػػػػم ِك ِ اّ ػػػػػػػػؤكف اال، ِِحلػػػػػػػػن ن كزارة   نُػػػػػػػػص ّ ػػػػػػػػؤكف اِّػػػػػػػػِرة َك

 ََُِِّبِ
ػػِ ػػل  ٌِ ـػػ ِ قّك م كان ِحهػػـ م ك ِِػػر ـ اِػػِرة" قُػػد بػػل   ّػػف لفهػػ  قػػكـ ّك

قِؿ  ذا اَّػدلث ح ػدِِ  اّرسكؿ ؛ يفٌ  ِِِن اّاظِ  ِك اّنلذن اّاظِ ا 
بركلػز( بف ِكلل بلبِ ) لر رس )بكراف( ِهين حهلبـ باد كذِة ِسِ  ب  ُلب اّف

 م ّذا ال ل ِؿ اَّدلث غلر اّرئِسن اّاِِن. اّا،ـ يسرل
ذقػد سػِكل   سػِ لن.بػلف اِّػِرة كاّر،ػؿ ذػو اّقيػِلِ ا سػلـ ّػـ لفػرؽ ذِ 
 ذو َؽ اّ ِهؾ. لن بل بِِ ِث
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 يراه.بل بِِ ذو َؽ ان لِر اّزكج دكف إ كسِكل
 كسِكل بل بِِ ذو َؽ اّاِؿ.

كغلػػػر ذّػػػؾ ِػػػف كسػػػِكل بل بِػػػِ ذػػػو َػػػؽ طهػػػب اّاهػػػـ كاّػػػ اهـ كاّ اهػػػلـ 
سلـ ّهِراة ِِِ ّـ  ،ده ذو م بؿ ِف اَّقكؽ اّ و ِ َبِ ا االِكر اال سِ لن 

  اًّ،ػػػكار  ِػػػِفكلقُػػػد بِي م َػػػؽ ِِِ بػػػِ دسػػػِ لر ِػػػف ل ػػػِدكف بَقػػػكؽ اِّػػػراة
ك ػذا كارد م ؾ ذ ،لػره ذليػكف ببػِ ،ػِر م )بيسر اّ،لـ( ك ك إحطِإ غلرؾ ذِػن 

ل  اِؿ ِافى اٍّ )  ذو قّك ده  َى ٍف ِى ِرىؾى ذى ىً،ٍرهي كىاً  ٍ ًرًيلفى اٍس ى،ى  .{ٔ}اّ كبن   (ِي
 ِِف اِِّرة بِِ ل  و.اس دؿ ،ِبكر اّفقبِإ حه  ،كاز اينذ ب ك 
ـ  ػِ ئ اب ػن ابػو طِّػب  قػكؿ لػـك اّفػ   حػف ِِنرج اّبنػِرم بسػ ده -ُ

) ا ػػػو َِػػػد  ِػػػو حهػػػوٌ   "ذقهػػػت   لػػػِ رسػػػكؿ ان زحػػػـ ابػػػف ِ ذػػػو َػػػدلث طكلػػػؿ
ذػػلف بػػف  بلػػرة م قػػد ِ،ر ػل  ل قِ ػؿ ر،ػػلن طِّػػب( ٌِ ػػبػػو ِنك بػِ ك ػػك حهػػو بػف ِ

م كاَّػدلث كايػ  اّدالّػن  لػِ ِـ  ػِ ئ   قػد ِ،ر ػِ ِػف ِ،ػرتً  ذقِؿ اّرسػكؿ 
فٌ  ِػػف اسػػ ،ِر ببػػِ ِكسػػ  ِ بِ ذ ،ِر ػػل ِكِ  ػػل َػػـر  حهػػ  ،ػػكاز ِِػػِف اِّػػِرة كا 

 ق هل.
زل ػب ب ػت    ِفٌ  سػهِن زك،ػن اّ بػو  ِنػرج اّبلبقػو بسػ ده حػف ِـٌ -ِ
ِ ِػف بك اّاِص بف اّربلػ  ِف نػذم ّػو ِِِ نػِرسؿ إّلبِ زك،بِ ِ ان رسكؿ 
ذػػػو ُػػػلة  م كاّ بػػػو  ذنر،ػػػت ذ طهاػػػت ِرسػػػبِ ِػػػف بػػػِب َ،ر بػػػِم ِبلػػػؾ 

ٌ ػ ذقِّت   ِلبِ اّ ِس ِ ِ زل ب ب ت رسكؿ ان  اُّب  لُهو بِّ ِس م و كا 
ٍرتي ِبِ اّاِص اّ ػِس إ ػو  بػِقػِؿ  ِلٌ م ِػف اُّػلة  م ذهِِ ذرغ اّ بو  قد ِى،ى

 ل ل،لر حه  اِّسهِلف ِد ِ ـ. ٌ ال كا  م ِ ّـ ِحهـ ببذا َ   سِا ِكه

ػن َيلـ ب كيذّؾ اس ئِِف ِـٌ -ّ بػف  ت اَِّرث ابػف   ػِـ زك،بػِ حيِر
ر،ِحبِ زك،بِ ِف  ِبو ،بؿ لـك اّف   ِف رسكؿ ان  كاذق ل حه  ذّؾ كا  ِك

 اّلِف حه   ذا ايسِس.
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َػػػكؿ ِػػػِ كرد ذػػػو اُّػػػَلفن ) ِكنػػػرج اّبنػػػِرم بسػػػ ده حػػػف حهػػػو -ْ
لسػػا  ببػػِ ِد ػػِ ـ ذِػػف ِنفػػر  كذِػػن اِّسػػهِلف كاَػػدة كاّ ػػو ِ بػػِ( ِػػِ قِّػػل 

ِ ِن )ِم   قػػض حبػػد ِسػػهـ( ذاهلػػل ّا ػػن ان كاِّلئيػػن كاّ ػػِس ِ،ِاػػلف ال  ِسػػه
 لقبؿ ِ ل ُرؼ كال حدؿ.

ذم بس ده ِ ركل-ٓ " لا ػو   قِؿ "إفٌ  اّ بو  فٌ اّ ِر اِّػِرة ّ  نػذ ّهقػـك
 اِّسهِلف. ،لر حه  

ذقػػػػد اَ ػػػػـر ا سػػػػلـ ِرم اِّػػػػِرة َ ػػػػ  ذػػػػو ِنطػػػػر اّقيػػػػِلِ اّسلِسػػػػلن  
ػف دكف  ك ك قبكؿ اس ئِِ بِ يما م كاّاسيرلن  حدك يِف ِف ِحداإ ا سػلـ ِك

ِلن بػػؿ ك،ػػب حهػػ  اّسػػهطن ا سػػل لِلن ذػػو ذّػػؾ مِف  س  ػػلر اّسػػهطن ا سػػ
ذػػل م  ػػذا ايِػػِف  ِر ِػػف اّي ػػِب كاّسػػ ن قبػػكؿ اّاهلػػِ كحهػػ  ايِػػن ب سػػر ِ كبػػ

ػػػػن ا سػػػػلِلن بسػػػػكإ ر،ػػػػلن ل،ػػػػكز ِف لِػػػػس سػػػػ ِِ  ػػػػل اِػػػػِرة ِسػػػػهِن  هطِف اّدّك
ك يِف  ذا اّر،ؿ حدك اس ،ِر ببِ ذ ،ر ل كا ن. م ّك هدّك  ّهسهطِف ّك

ذهػػػلس   ػػػِؾ م ك ػػػذا ِػػػف اِّزالػػػِ اّ ػػػو ا فػػػردت ببػػػِ اّ ػػػرلان ا سػػػلِلن 
حهػ  إحطػِإ اِّػِرة  قِ كف ذو ِم دس كر يِف ِف دسِ لر ِكربػِ كاّغػرب لػ ٌص 

 ِثؿ  ذا اَّؽ.

حهػ  لقػلف.  اّهبـ بُر ِ  سِإ كر،ِالن ب َيِـ  ػرحؾ كزد ػِ ،ِلانػِ لقل نػِ
 اّهبـ هِلف.
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 الدرس العاشر
 امون عمى النساءالرجال قوّ 

ػَبل  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كااله.  ِك

لئي ػؾ اّهبـ إ ِ ُِبَ ِ   ػبدؾ ك  ك،ِلػ  نهقػؾ   ػبد َِهػن حر ػؾ ِك
دؾ ال  رلؾ ّؾ الٌ ِ ؾ ِ ت ان ال إّل إ ؾ. َِِدنا ِكفٌ م  ِ ت َك  حبدؾ كرسّك

ف َذا َذك ـ ِف حِلئبػـ اّػذلف  لقكؿ ِحداإ ا سلـ ِف اّغربللف  ِك
"لقكؿ  ؤالإ اِّا ريكف حه  قكاِن  ،هدة  ذه ايِن كل يهِكف بهسِ بِ  ـ ِف

    يِِ ِِر ا سلـ اّر،ؿ حه  اِِّرة
ن ِ باثػن اّطِحػن اّزك،لػ م ِم  إفٌ    رقلػؽ ّهػرؽاّقكاِن ِِ  و إالٌ  إفٌ -ا

ػػِ حبكدل ػػِ ِن ل ػػِذو اِّسػػِكاة  ِػػف  ظػػِـ اّسػػِدة كاّابلػػد  ؛ ّػػذا لاػػدكف اّقكاِػػن  ظِ
 ا  سِ لن.
ِػػِ يِ ػػت َػػلف يػػِف اّر،ػػؿ لػػ َيـ ذػػو قكاِػػن اّر،ػػؿ حهػػ  اِّػػِرة إ ٌ  -ب

ػبِّيسػػب اال  ػِج كلسػػ بدٌ  ٌِ  ِرة  اِػػؿ ك يسػػب يِّر،ػػؿ ف ذقػػد ُِػػبَت اِّػِ ا م ِ
 ذل ِا   ّهقكاِن حهلبِ.

ن قػػد يِ ػػِ ِػػف ِسػػبِب قكاِػػن اّر،ػػؿ حهػػ  اِّػػِرة ٌلػػّؾ اّ،بػػؿ كايٌِ يػػذ -ج
ػػ ذػػو اّبلػػت ٌِ ثقفػػن بثقِذػػن اّاُػػر ذهػػـ م ِ ِ ا ف كقػػد ُِػػبَت اِّػػِرة ِ اهِػػن ِك

 ـ اّقكاِن".م كال   ِؾ ِسكغ الس غلؿ اِِّرة بِس لبؽ ّبِ ِف َِ،ن
ّػ  بلف اِّػِرة كاّر،ػؿم ك ػذه حِئػدة إ   ِؾ ِسِئؿ ّـ لسِك ا سلـ ذلبِ

ذِّر،ػػؿ كاِّػػِرة غلػػر ِ سػػِكلف ِػػف َلػػث طبلاػػن م انػػ لؼ طبلاػػن يػػؿ ِ بِػػِ 
م ذِ سػػػلـ راحػػػ  طبلاػػػن يػػػؿ ِ بِػػػِ   يكل بِػػػِ اّ،سػػػدم كاّ فسػػػو كاّػػػكظلفو
ِ .  يػِّلؼ اّ ػو  لئِبػحط  اِِّرة اِّكم ذ حط  اّر،ؿ اّ يِّلؼ اّ و  لئِل 

و ِف ليػػػكف ذِّيػػػركرة  قيػػػ ـ كاقاػػػو لراحػػػو اّفطػػػرة اّب ػػػرلن مذِ سػػػلـ  ظػػػِ
ػِ ـ  كيؿ إّلل ا   ِؾ قلا  دارة اّاِِن ّبػذا اّ ػرين اّقِئِػن بػلف اّر،ػؿ كاِّػِرة ِك
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ػػِ لسػػ  بال ِػػف  باػػِت  جل ػػ  كقػػد ا  ػػدل اّ ػػِس  ذػػو يػػؿ م ح بػػِ ِػػف  سػػؿ ِك
سؤكؿ  ِف ل ال بدٌ ّ  ِ ٌ   ظلِِ بـ إ الٌ م رئلس ِك م  ط ِببِ يربت اّفكي  ِكا 

 كحِدت اّنسِرة حه  اّ،ِل .

ٌِ م سرة كيِع لَ ِؿ ِف  قكـ ب  ف اّقكاِن ذو ايك  ِؾ ثلثن ِ ِ ِف ذإ
ِػػػلف قلا  م ِك ليك ػػػِ ِانػػػِ ـك  يػػػكف اِّػػػِرة  ػػػو اّقػػػلا م ِـ ليػػػكف اّر،ػػػؿ  ػػػك اّقػػػلا 

ك،كد رئلسلف ّهاِػؿ اّكاَػد  فٌ اّ ،ربن ِثب ت ِ يفٌ  كلس باد االَ ِِؿ اّثِّث ؛
م كان سػبَِ ل لقػكؿ حػف  ذكي  بػل رئػلسِر ِدح  إّ  ا ذسِد ِف  رؾ اي

ػػػػِ هًّبىػػػػنه ًإالٌ    ) ضر اّسػػػِِإ كاي ِى ػػػػِفى ًذلًب ِفى اّهـػػػػًل رىبا ّىػػػػٍك يى َى ػػػػدى ِى ذىسيػػػػٍب  اّهـػػػػلي ّىفىسى
فيكفى  ًُ ِ لى ِـ ِ ) كلقكؿ سبَِ ل   {ِِاي بلِإ   } (اٍّاىٍرًش حى ّىػدو ِى ػف كى ًِ ػذى اّهـػلي  اـ نى

هىػ  بىٍاػضو  ـٍ حى ػبي ّىاىػل بىٍايي هىػؽى كى ػِ نى ِى ػٍف ًإّىػلو ًإذنا ّـػذى ىبى ييػؿُّ ًإّىػلو ًب ًِ اىػلي  ِى ِ يىػِفى  ِى كى
ػػفيكفى  ًُ ػػِ لى ِـ ِفى اّهـػػًل حى َى ّبػػن ِػػر بػػلف ا ذػػإذا يػػِف  يػػذا اي {ُٗ اِِّؤ ػػكف(}سيػػٍب

ح لػِدللف؟ كحهػـ اّػ فس لقػرر اِّ ك ِلف ذيلؼ ليكف  ػذا اَّػِؿ بػلف اّب ػر اال
االطفِؿ اّذلف ل ربكف ذو ظؿ ِبكلف ل  ِزحِف حه  اّسلِدة  يكف حكاطفبـ  ِفٌ 

 ِن هن ك يثر ذو  فكسبـ اّاقد كاالظطرابِت.
بِػػِ  سػػ ؿ كاّثػػِ و  كقبػػؿ ِف  نػػكض ذػػو بَثم كؿ بقػػو االَ ِػػِالف اي

 .؟ كظلفن اّقكاِنبِِ ِقدر حه  لٌ  ذا اّسؤاؿ ِ
،ِ ػػب اّاِطفػػن كاال فاػػِؿ ِـ ِػػف لغهػػب حهلػػل اّ،ِ ػػب ِػػف لغهػػب حهلػػل 

 .؟اّاقل و كاّ فيلر
ذِّر،ؿ ُِه  ِف اِِّرة ذػو م ّ  ،دؿ ذقد ا َهت اِّس ّن دكف َِ،ن إ

ِِر اّقكاِن حه  اّبلتم بؿ اِِّرة  فسبِ ال  َ ـر اّر،ؿ اّػذم  سػلره ذلنيػ  
ػػلس بفطر بػػِ كال  قػػلـ ّػػل ِم كزف يػػِف م  ّرغبِ بػػِ بػػؿ  َ قػػره ِػػؤدل ذّػػؾ ِف ّك
 ِك بإدارة اّبلت م لس بد اّر،ؿ بِِِّرة
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اّ اػِكفم كيػؿ  ك،لبػِت ذِّرئِسن اّ ِ،َن  و اّ و  قػـك حهػ  اّ فػِ ـ ك 
ػػو إّػػ   ػػلكع  ػػذه اّػػركح دانػػؿ اي سػػرة كاّػػ   غهلػػب اَّػػب اّقػػرهف كا سػػلـ لِر

 حه  اّ زاع كاّ قِؽ".
ل  اِّ  هىٍلًبـف دىرى )  ذِّدر،ن ذو قّك ًِؿ حى ًّهرا،ى نه كى ال  ا و  {ِِٖاّبقرة  (}،ى

اّر،ػػؿ  ػػك اّػػذم   فيػػلؿ اّر،ػػؿ حهػػ  اِّػػِرة ذػػو اال سػػِ لنم بػػؿ قُػػد ببػػِ ِفٌ 
يك ػػل  ػػك اِّيهػػؼ بػػإدارة  ػػؤكف  لن اّ فقػػن حهػػ  اِّػػِرة ِككالد ػػِ ّك ل َِػػؿ ِسػػؤّك

 ريػت دكف  اِّػِرة إذا ؛ يفٌ  اّبلت كرحِلن اِِّرة كاَّفػِظ حهلبػِ كحهػ  يراِ بػِ
ػم  ِحت ػذه اّرحِلػن يػهت كيػ يك ػػل ِلين  ػك اِّيهػؼ دكف اِّػِرة بِّ،بػػِد  ِّك

 ن.ذو سبلؿ ان كاّدذِع حف دلف ان كحف اّارض كايٌِ 
لن بِّر،ؿ كقد ِي  قدر حهػ   َِهبػِ ِػف ؛ ّيك ل  ك اي لطت  ذه اِّسؤّك

،سػػػػِلن َِػػػػط ذقػػػػكة اّر،ػػػػِؿ اّم  م ك ػػػػذا ِػػػػِ لا ػػػػرؼ بػػػػل اّ سػػػػِإ ،ِلانػػػػِاِّػػػػِرة 
ل يِػػػِ ٌِ ػػػم  ن بػػػد ل ِم ذػػػِِِّرة يػػػالف اال سػػػِ لن دكارإح،ػػػِب اِّػػػِرة ذػػػو يػػػؿ اي
ؿ كاّػػكالدة ِػػِ ال لُػػلب اّر،ػػِؿ ِػػف اَّػػلض كاَِّػػ لُػػلببِ ِػػِ لزلػػد ِ يػػافنِ

 كاّ فِس.
" ذِّقكاِن اّ و ِس د ِ ان ّهر،ؿ  ا و كيال ِكيػ  اّندِػن كاّرحِلػن 

ا ػو بػِ  ا ػو اَِِّلػن كاّ ك،لػل كاّرقِبػن كال   ٌ م إ ال ِكي  اّ َيـ كاالس الإ
 اّقبر كاالس بداد كاّ اسؼ.

حه  اِِّرة بؿ  و  يِّلؼ  رلد ببِ   رلؼ اّر،ؿ ك فيلهلذِّقكاِن ِِ ِي 
لِت ،ِػػن رذابػػِك َِػػؿ  ِػػن ببػػِ ال َط ػػِ ِسػػؤّك ِػػف ِيِ  بػػِ  ان حػػف اِّػػِرة َر
 ِف    بِ . ك قهللن 

ػػِ ذىـيػػؿى )  قػػِؿ ان  اػػِّ   ِى ػػِإ ًب هىػػ  اّ اسى ػػكفى حى ِي ػػِؿي قىـكا ـٍ اّرا،ى ػػبي اّهٌػػلي بىٍايى
كىاًًّبـٍ  ٍِ ٍف ِى ًِ ِ ِى فىقيكٍا  ِى ًب هى  بىٍاضو كى  [.ّْ  (}اّ سِإ   حى

 ريلز لف. سلـ حه ست اّقكاِن ذو  ظر ا سا ِي كقد 
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بِػػػػِِ رادة كغهبػػػػن  اقهػػػػل حهػػػػ  ا    ذطػػػػرم َلػػػػث لِ ػػػػِز اّر،ػػػػؿ بقػػػػكة ّك
ذػػػػو َػػػػلف طبػػػػ  ان اِّػػػػِرة حهػػػػ  ر ِذػػػػن اَّػػػػس كقػػػػكة اّاِطفػػػػن ك ػػػػدة  حِطف ػػػػل

ػػلس ذػػو  ػػذه اِّلػػزات ِمٌ  ال فاػػِؿ كسػػرحن اّ ػػ ثر بػػِِّؤثراتا ّبػػِ  ف قػػص يػػِ ّك
ل ػل  ّبػِ اِِّرة حه   ذا اّكي  َ   ليكف ّبػِ ِػف طبلا بػِ ِػِ بؿ سـكل ان 

ن كاَّيِ ن حه  نلر ك،ل.اّقلِـ بكظلف بِ ك و اي  ِِك
يػػػِّلؼ  فػػػِؽ حهػػػ   اّر،ػػػؿ يهفػػػل ا سػػػلـ بِ  فٌ ِ   يسػػػبو  ػػػك كاّثػػػِ و

ذهِػػػِ ذػػػرض حهلػػػل اّ يػػػِّلؼ م كالد اِّػػػِرة كايسػػػرة كاي كا  فػػػِؽ حهػػػ   اّػػػزكاج
 اِِّّلن ِحطِه ا سلـ ِقِبؿ ذّؾ َؽ اّقكاِن.

سػػ  د اّلػػل حهِػػِإ اّقػػِ كف اّدسػػ كرم ِكُػػب  ِسػػِس ك ػػذا اِّبػػدِ  ػػك ِػػِ ا
ػػف لػػداذ  لراقػػب م م ذقػػد قػػِّكا اّدلِقراطلػػن اَّدلثػػن ػػ   ِػػف ل فػػؽ ل ػػرؼ ِك ٌِ ِ ذه

ِِل بػػِ ِيحطػػوى سػػلـ بِ  فػػِؽ حهػػ  اِّػػِرة كاّػػدذِع ح بػػا ؼ اّر،ػػؿ ذػػو يهٌػػ ِ َك
راقب بِ.حه  اي َؽ ا  راؼ  سرة ِك
ػِ ل بػ  ذّػؾ  ِِّ  اِ لل ايـٌ  ك ظرنا نِطر اّكي  ِك ِف ِ ِؽ اَِّؿ ِك

 ذقد زكد ان اِِّرة بقدرات نُِن ال ل،ِرلبِ اّر،ؿ ذلبِ ِف  هؾ اّقدرات.
بػِ ّف ،ػِب ه  اّ َِؿ كذرط َبٌ اُّبر كطكؿ اّ فس ك دة اّقدرة ح-ُ

د ِيثر ِف اّر،ؿ َ    ؤدم رسِّ بِ نلر ِداإ.  كاّّك
لل بِ ِ قدرة اِِّرة-ِ د ِ.حه  اّ،هكس اّطكلؿ ِ  ِز  ك َّك
كال سػلِِ َل ِػِ ليػكف م ؿ ِيثر ِف اّر،ػؿ قدر بِ حه  اّسبر اّطكل-ّ

ػِ  ػِب م ببِ ح د ِ طفؿ لاػِ و ِػف ِّػـ اِّػرض ِك اّ،ػكع ِك اَّػر ِك اّبػرد ِك
ك ػو ذػو اّ بػِر  سػلر ذػو َلِ بػِ م فهبػِ  رل ايـ  سبر حه   هبلن َػكائج طذ

 االح لِدلن ك س طل  االس ِرار حه  ذّؾ ِّدة طكلهن.

حػػػدـ االي ػػػراث ببػػػِ  كيػػػذّؾ  َِهبػػػِ ّ:ك،ػػػِع ِيثػػػر ِػػػف اّر،ػػػؿ َّػػػدٌ -ْ
بسبب  اكد ِ حه  اَّػِالت اّ ػو  ا رلبػِ ِػف اَّػلض كاَِّػؿ كاّكيػ  اّ ػو 

 بدكف ِّـ. اَدة ِ بفٌ ك  ال  ِرٌ 
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رات ذػػو ندِػػن اّطفػػؿ اّػػذم ك ػػذا دّلػػؿ حهػػ  يػػركرة  كظلػػؼ  هػػؾ اّقػػد
ػػػم حهػػػ  اِّػػػِرة اّ فػػػرغ ّػػػذّؾ  ِكفٌ م  ّػػػ  ،ِلػػػ  اُّػػػفِت اِّػػػذيكرةلَ ػػػِج إ  دٌ كحي

ػِ حػدا ِ اسػ ث ِإ كيػركرة ال بػدٌ م سِسػلن االح  ِإ بِّطفؿ كظلفن ِ ر دـ قىػف  ي ِ ِك
 بقدر ِ.

 اّر،ػػػؿ ر،ػػػؿ ذػػػو  ػػػذه اِّلػػػزات يِػػػِ ذيػػػؿذقػػػد ذيػػػؿ ان اِّػػػراة حهػػػ  اّ
 رادة.حهلبِ بقكة اّ،سـ كقكة ا 

اِّػػِرة ِقػػػدر ِػػػف  م ذػػػإفٌ  ذا يػػػِف اّر،ػػػؿ ِقػػدر ِػػػف اِّػػػِرة حهػػ  اّقكاِػػػنذػػإ
ػػن كاَّيػػِ ن اِّػػِرة ال  سػػ طل  ِف  قػػـك  م ذيِػػِ ِفٌ  اّر،ػػؿ حهػػ  اّقلػػِـ بِيِِك

ّػذّؾ يهػؼ ان  ؛ م ذيذّؾ اّر،ؿ ال لس طل  ِف لقـك باِؿ اِّػِرة باِؿ اّر،ؿ
ػل  اػِّ   ػك  فسػلر ك ػذام ِّكا،بػِت اّ ػو  لئِػل بِ بِِ  ل  يي  ذىـيػؿى اّهٌػلي )  قّك

هى  بىٍاضو  ـٍ حى بي  {ّْاّ سِإ  } (بىٍايى
 ِفٌ  ّهر،ػؿ سػلـف ل،ِدّكف ذو قيلن اّقكاِن اّ ػو ِحطِ ػِ ا لقكؿ اّذل

لبػِ حبػر سبب  نهؼ اِِّرة ذو ِ،ِؿ  ذه اّقكاِن يِف   ل،ن  لِ ػن اّر،ػؿ حه
 اّر،ػػؿ ِقػػدر ِػػف اِّػػِرة حقػػلن  م  قػػكؿ إذف  ػػذا دّلػػؿ حهػػ  ِفٌ  حُػػكر اّ ػػِرل 

م ف ذػػو ذّػػؾ ّ قِسػػِِ اّسػػلِدة ذػػو اّ ػػِرل  م إذ ّػػك يِ ػػِ ِ سػػِكلل ايِػػن ك ػػدبلرن َك
يِف. ِِ ِرل ِ اّر،ؿ  ك اِّسلطر كاّسلد حه  اِِّرة ذو يؿ حُر ِك  ّك

ػػيػػِف   ػػِؾ حبلػػد ِرقػػِإ ِ ذقػػد غربػػِإ  بػػـ يػػِ كا ٌ   ِسػػ ابدكف ّسػػِدا بـ ِك
ذقػد  إ اّذلف لِثهػكف  ُػؼ اّ،ػ س اّب ػرم ما ِف اّ سِحه  بلد ـ ِكقؿ حددن 

هػػكؾ ِيثػػر ِِػػِ ُػػِر ِػػف م دبػػِإ ل ِػػف  ػػؤالإ اّابلػػد ِ بػػ ػػِر ِػػ بـ سػػِدة ِك ُك
 اّ سِإ.

حِػػِؿ اّ سػػكلن  فسػػبِ اّ ػػو ان ُػػت ببػػِ اّر،ػػِؿ اّ سػػِإ ذػػو اي كقػػد بػػذـ 
ِرسػػػػاّ سػػػػ م ذػػػػِِِّرة  ،ػػػػد اّب ػػػػرف كي ُّػػػػغر ِك ػػػػذ ِ بِ ِ ػػػػذ اِإ دكف اّر،ػػػػِؿ ِك

ػػِِف   ػػ غؿ بإحػػداد اّطاػػِـ ِ ػػذ  ِن  اهِػػل قبػػؿ ذ،ػػر اّ ػػِرل  ك  طػػب  اّ ػػِس طاِ
ؼ ُّ ِحن هالم ّيف باد  كارثبِ  ذه ا اّقبلهنسرة ك ِ ذ طفّك بِ ذو ِسِيف اي
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 ؿ اّػذم ل فػرغ ّبػِ بيػ  سػ كات كال  ،ِرلػل ذػواّس لف ال  بهػل ذلبػِ ِبهػل اّر،ػ
ب داحبِ كاالذ  ِف ذو   كلابِ ك َسل بِم كال ؼ اِّاركذن كال ذو اُ ِإ،ِدة اي

  قدر حه  إدارة ِطاـ يِِ لقدر حه  ذّؾ اّر،ِؿ.
ػػػػػ ِحن اّ طرلػػػػػز كحِػػػػػؿ اِّلبػػػػػس اّ سػػػػػكلن يُػػػػػ ِحن اّطبػػػػػو ِػػػػػف  ُك

يػ ٌ  لا ِػدف حهػ  اّر،ػِؿ ذػو ان لػِر  بفٌ ُ ِحِت اّ سِإ اّقدلِن ذو اّبلػكت ّك
ؿ اّ ػػػو ل كال ػػػِ اّر،ػػػِؿ حهػػػ  اِّاِ ػػػد اّ ػػػو ِاِ ػػػد اّ فُػػػل ِزلػػػِئبف كلفيػػػهفى 

ِإ ذػو ِاِ د اّر،ِؿ حه  ِاِ د اّ سػ م كيذّؾ لفيهفٌ  ل كال ِ ب ِت ا، ِسبفٌ 
 يِؿ  ُفلؼ اّ ار ك سرلَل كان لِر اي حِِؿ اّ ،ِلؿ كاّزل ن حِِن ِك بِِ

 اِّس َبن ّ يفلره ك ،ِلال.
لن اّ ػػو سػػلِِ ِل ػػو اّػػرقص كاّغ ػػِإ ِػػف يػػركب اّ سػػه كاِّل ػػوم كال
ك،اهك ػػِ ِػػف ذ ػػكف اّ ربلػػن م كقػػد  ػػ،ابِ اّر،ػػِؿ حهلبػػِ  ل سػػ  ّبػػِ كقػػت اِّػػِرة
يػػف اي سػػ ِذلن ذػػو اّػػرقص كذػػو رقػػص اّ، سػػلف ّػػـ ليػػف ِػػف َػػظ اّ سػػكلن م ّك

ػػـ لػػزؿ حِػػؿ اِّػػِرة ذػػو  اِّػػِرة ذػػو اّاُػػر اَّػػدلث كال ذػػو اّاُػػكر اّقدلِػػن ّك
 ّ  االب يِر.اّرقص ِقرب اّ  اّ  فلذ ِ ل إ

ف اّهبػ ؽ ذلػل حهػ  اّر،ػِؿ ف  َذقػل ك  فػكـ ِ بػِِِّرة ك اّػذم يػِف نهلقنػِِك
بػػِ   ػػار كي ٌ ؛ ِف  ِػػرح ك هاػػب   بػػِ  َػػبٌ ّبػػك اّفيِ ػػن كاّ ي ػػن اِّيػػَين ؛ ي

يػػف اِّابػػكد ذػػو م ّػػ  اّ  فػػلس حػػف اّ ػػاكر اِّيبػػكت بِّيػػغط كبَِِّ،ػػن إ ّك
 يػِت اّاِريػن  ذو اّ درة اّ ػو  َسػب ِػف اّالٌ بِ قهلهن اّفط ن ّه ي ن إاِِّرة ِ ٌ 

ِ ك كحنِبِ الِك ٌ   ِ  . لِيف ِف  قِبؿ  يِت اّر،ِؿ ي
كيػػػػػذّؾ  ،ػػػػػد اّر،ػػػػػؿ  ػػػػػك اّػػػػػذم ِّػػػػػ   ،ِػػػػػل ذػػػػػو اِّي  ػػػػػفِت اّاهِلػػػػػن 
كاّ ظرلِت اّاقهلن كذو ِ،ِالت اّاهـ اِّن هفن حبر اّاُػكر ِِػف ال لَُػ  

ػػػـ  ،ػػػد اّ سػػػِإ إ حػػػدد ـ م ك ػػػذا  ػػػك اَّػػػِؿ ذػػػػو  بِالُػػػِب  اػػػدٌ  ي   ِذػػػرادناالٌ م ّك
 لِ ػػػن اّر،ػػػؿ  م ذػػػ هَظ بكيػػػكح ِػػػثلن  اُػػػر اَّػػػدلث حُػػػر اّ قػػػدـ اّاهِػػػواّ

كاّنطػػػػػرة يطػػػػػب اّاظػػػػػِـ كاّيسػػػػػكر  حهػػػػػ  ِ،ػػػػػِالت اّطػػػػػب اِّن هفػػػػػن اِّبِػػػػػن
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ِِ  سِ   م ذيثلرنا ِراض اّقهبلن كاّاُبلن كاّ فسلن كاّ،هدلن كطب اّ،راَنكاي
سػػِإ ذػػو كليػػِد لق ُػػر حِػػؿ اّ  م كقهِػػِ  سػػِ  اّ،ٌراَػػن ذل ػػن ماّ،ػػٌراح ذػػلف 

لِِرسػػل  م بػػؿ َ ػػ   ػػذا االن ُػػِص َػػلف اّ سػػِإاّطػػب حهػػ  اّػػكالدة كحقػػـ 
م  كلفيػػؿ يثلػػر ِػػف اّاقلِػػِت اّاػػلج ح ػػدهم اّر،ػػؿ ل فػػكؽ ذلػػل حهػػ  اِّػػِرة 

لػػد اِػػِرة  ك ،ػػد اّقػػِبلت سػػكاإ يػػفـ  ِِريػػِت ِـ طبلبػػِت َػػلف لا،ػػزف حػػف  ّك
ه اَّػػػِالت بِّر،ػػػؿ بِّطبلػػػب اِّنػػػ ص ذلقػػػدـ ذػػػو ِثػػػؿ  ػػػذ كلسػػػ افـ  لسػػػ  ،دفى 

 ذلقـك باِؿ اّقِبهن.
ا ف ذػػو طِئفػػن ِػػف  ِػػف قبػػؿ ك ػػبغفى  ثِػػن  سػػِإ قػػد  ػػبغفى    يػػر ِفٌ  كال "

اِّهيػػػػِت كقِئػػػػدات  ر ِػػػػ بفٌ كقػػػػد ا ػػػػ بم حِػػػػِؿ اّ ػػػػو ليػػػػطه  ببػػػػِ اّر،ػػػػِؿ اي
ػػِ لػػزاؿ ّيػػم اّبَِثػػِت كاّنطلبػػِت   ػػ بر ِػػ بفٌ اّاسػير كا ف  ػػذا اّ بػػكغ يػػِف ِك

ِس بِالسػػػػ ث ِإ ِػػػػكر ال  قػػػػكايم ِّػػػػن اسػػػػ ث ِإ ِك ليػػػػكف ذػػػػو َ ذ اِك  ػػػػِ  ػػػػِدرنا
 حدة اّ ِئان.اِّ قط  بؿ بِّقِ

ػػِ ذػػو ايحػػـ اي ذِِّكاز ػػن  ،ػػرم ِن ػػِ حػػدا م ؿ يهبػػِ َػػكاغهػػب ذػػو ايدائ ِك
كك،كد ِهين اك ِهي لف ِك  م حِِـِ ل ذو يؿ إ ذّؾ ذبك االس ث ِإ اّذم ال بدٌ 

 ػػك دّلػػؿ يػػِؼ بيػػكف كزلػػرة ِك كزلػػر لف ِػػف بػػلف ِئػػِت اِّهػػكؾ كهالؼ اّػػكرزاإ 
إذ ّػك يِ ػت ِسػِكلن ّػل ذػو  ػذا اِّ،ػِؿ  ر،ؿ ِقدر ِف اِِّرة حهػ  اّقكاِػن ؛اّ

ِػِ ال  ،ػد   ػذه اِّ ُِػب اّقلِدلػن" بػؿ يثلػرنا ّك،د ِ اّر،ػِؿ كاّ سػِإ ل قِسػِكف
ػػن ِسػػ قهن قبػػؿ بيػػان م اِّػػِرة ذػػو  ػػذه اّسػػَِن  ذبػػذه ِِرليػػِ ِ ػػذ إ  ػػِئبِ دّك
ف ذلبػِ لسػِ  يف  َ ػؿ اِّػِرة ِ ُػب رئِسػػن اّقػِ ك  قػركف حهػ  اّػرغـ ِػف ِفٌ 

ن إ ذقػد يػِف ،ِلػ   م سػِئبِ اِػِرة كاَػدة ا  ِ ّػـ  ،ػد ذػو سػ،ؿ  ػِرل  رؤ الٌ اّدّك
َد ا ف ِف اّر،ِؿ.  اّرؤسِإ ِ ذ   سلسبِ ّك

ػِ ّهر،ػؿ   بػلف ذػو اّكاقػ  كاّ ػِرل  ِفٌ   ذه ،ِهن ِِكر ِن اّقكاِػن يِ ػت دائ
 ُػػت ببػػِ اِّػػِرة يػػِف اّر،ػػؿ ِقػػدر ِػػكر اّ ػػو انذػػو ايِػػكر يهبػػِ َ ػػ  ذػػو اي

 ِف اِِّرة حه    فلذ ِ.
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ػػػِان ذػػػو اّر،ػػػؿ ِػػػف اِّلػػػزات ِػػػِ ،اهػػػ ذقػػػد ِكدع ِن حهػػػ   ل ِف ليػػػكف قٌكا
ِلداف م ذَػلف  ػرع ا سػلـ م بؿ ذو يؿ  اِِّرة ال ذو اَّلِة اّزك،لن ذَسب

 ّهفطػػػرة ِكاذقنػػػِ ِ ػػػِ ّليػػػكف  ػػػذا اّ  ػػػرل ِػػػِ ِ َػػػل إلٌ  ٌ ِػػػ   اّر،ػػػؿ  ػػػذه اّقكاِػػػن إ
 ككاق  اَّلِة اّزك،لن.

ِػػف اّػػزك،لف حهػػ    ػػذه اّقكاِػػن كبػػلف َػػؽ يػػؿ   " كقػػد َػػدد اّرسػػكؿ 
ػػػػل  حهػػػػ   سػػػػِئيـ َق ػػػػِ  فٌ ال كا    ِ ا نػػػػرم بػػػػلف ذّػػػػؾ ذػػػػو َِِدلػػػػث ِ بػػػػِ قّك

كال م ِف ال لػػكطئف ذرا ػػيـ ِػػف  ير ػػكف  م ذَقيػػـ حهػػلبفٌ ّك سػػِئيـ حهػػليـ َق ػػِ
 ذم.ذو بلك يـ ِّف  ير كف" ركاه اّ ِر ل ذفـ 

ل  يـ حهلبفٌ  ذو َ،ن اّكداع كذو قّك  ِف ال لكطئف ذر يـ َِدنا   "ّك
بػػفٌ  غلػػر ِبػػرح  ك ػػل ذػػإف ذاهػػف ذّػػؾ ذِيػػربك ف يػػربنِ ير   حهػػليـ رزقبػػفٌ  م ّك

ذم. كيسك بفٌ   بِِّاركؼ"م ركاه ِسهـ كاّ ِر
ػل ػف َػؽ اّر،ػػؿ حهػ  زك، ػل ِف  طلاػػل ّقّك  ِػرنا َِػػدنا  "ّػك ي ػػت ه ِك

ذم.ِف لس،د يَد يِرت اّ  زك،ن ِف  س،د ّزك،بِ" ركاه ِبك داكد كاّ ِر
ّيف  ذه اّطِحن ك ذه اّقكاِن ّلست ِطهقن بؿ  و ِقلدة  نص اَّلِة 

 ال   ِؿ  ذِّقكاِن ِثلن   ذا  ك اّرا،  ِف ِذا ب اّاهِِإ مك م اّزك،لن ذقط 
ػػل  اػػَِّػػؽ اِّػػِرة ذػػو  ػػز      كلج  فسػػبِ يػػِف ِاػػِ و ا لػػِت ذػػو قّك

ٍلرىهي ذىًإف طىـهقىبىِ ذى ) ػِ غى ٍك،ن َى ـػ ى  ىػ ًي ى زى ف بىٍادي  ًِ ؿُّ ّىلي  ًَ ػل َِّ(}اّبقػرة   لى  ى { كقّك
ػٍكٍا بىٍلػ ىبيـ اِّ    ) بيػـف ًإذىا  ىرىايى فى ِىٍزكىا،ى ٍَ ػهيك يـف ِىف لىػ ًي  {ِِّاّبقػرة  (}ذىػلى  ىٍايي

ػػػػػػل  اػػػػػػِّ  ػػػػػػبىِ ًّهـ بًػػػػػػوا )  كقّك ٍؤًِ ىػػػػػػنن ًإف كى ىبىػػػػػػٍت  ىٍفسى ُِّ ػػػػػػرىِىةن  ٍِ ًإٍف ِىرىادى اّـ بًػػػػػػوُّ ِىف  كىا
بىِ َى  {َٓاالَزاب  } (لىٍس ى ًي

كىه يػػػكٍا )  قػػػبض ِبر ػػػِ كاّ ُػػػرؼ ذلػػػل قػػػِؿ  اػػػِّ  يػػػذّؾ َػػػؽ اِّػػػِرة ذػػػو
ػػػػِ ذىييهيػػػػكهي  ىً لئنػػػػِ  ٍ ػػػػلي  ىٍفسن ِا ػػػػٍوإو  ػػػػف  ى ـٍ حى هىػػػػنن ذىػػػػًإف ًطػػػػٍبفى ّىييػػػػ ٍَ ػػػػديقىًِ ًبـف ً  ُى ػػػػِإ  اّـ سى

ًرلئنِ  {ْاّ سِإ  (}ِـ
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ي سػػػِب ِك هلػػػن اّ ُػػػرؼ ذلػػػل بػػػِ رث ِك اال ِؿ ِطهقنػػػِبػػػِ ذػػػو اِّػػػثػػػـ َق
ػػلن  ػػِ  ػػِيؿ ذّػػؾ ذِثػػؿ  ػػذه ايبػػِّبل  كاّببػػن كاالسػػ دا ن كاُّك ِػػكر كاّكقػػؼ ِك

ػِ كال ل،كز ِف ل دنؿ زك،بِ ذلبِم   ُرؼ ببِ اِِّرة  ِن حهلبػِ  م ذػل ليػكف قٌكا
 ِكر.ذو  ذه اي

ا سػلـ  ِف ليره زك، ػل حهػ  اّػدنكؿ ذػو كيذّؾ ّلس ِف قكاِن اّر،ؿ
 يِ ت ي ِبلنم لبكدلن ِك  ُرا لن. إذا

ػػ بـ ِِّػػؾ كاّ ػػِذاو ٌِ ػػ ل ِ ػػ  ح،ػػز اّر،ػػؿ كذ ػػب يثلػػر ِػػف اّفقبػػِإ ِك
ِ ِن سلـ ذرض حه  اّر،ؿ ا  يفٌ ؛ حهلبِ  حف ا  فِؽ حه  زك، ل ّـ ليف قٌكا

ذا قُػر م  َ   ّك يِ ػت غ لػن كيػِف  ػك ِاسػرنا ذقلػرنا ِف ل فؽ حه  زك، ل كا 
كيػذّؾ ال  ؽ ذو ِف  طِّب اّقيِإ بفس  حقػد ِ ميِف ّبِ اَّ اّزكج ذو ذّؾ

لَؽ ّهزكج ِف لِ   زك، ل ِػف َيػكر ُػلة اّ،ِِحػن ِك ُػلة اّ،ِاػن ِك 
بِ ِف اياَّج ِك زلِر  ِ قػِربة ِبكلبِ ِك زلِرة َِِِر حهػ   م بػؿ ال ل،ػب  ػرحن

بػػػػؿ ال ل،ػػػػب حهلبػػػػِ َ ػػػػ  م  ندِػػػػن  فسػػػػبِ اِّػػػػِرة اّاِػػػػؿ اّبل ػػػػو كاّندِػػػػن إالٌ 
بػػػِ اَّػػػؽ ذػػػو ِنػػػذ ا ريػػػِع طفهبػػػِ إ حهػػػ   فٌ ل لهػػػـز اّقػػػكؿ ِ،ػػػرة حهػػػ  ٌِ ػػػم ّك

اّػزك،لف اّ فػِ ـ كاّ اػِكف ذلِػػِ بل بِػِ ّ سػلر سػفل ن اَّلػػِة اّزك،لػن إّػ   بِلػػن 
بػػِّ زاـ  اّطػػرذلف  م ِكف  بقػػ  اّالقػػِت اّزك،لػػن ذػػكؽ االر بػػِط اّ ػػكط بسػػلـ

الئػػ لؼ كاال ػػدِِج هلبِػػِ ااِّفػػركض حهػػ  يػػؿ ِ بِػػِم بػػؿ ح ِِػػِ  ػػك اّكا،ػػب
ل  اِّ  َقلقنِ ِ ّا ىٍسيي يكا ًإّىٍلبىػِ )    ّقّك ـٍ ِىٍزكىا،ن ٍف ِى فيًسيي ِا هىؽى ّىييـ  ٍف هلىًِ ًل ِىٍف نى ًِ كى

نن  ِى ٍَ ـدةن كىرى ِـكى اىؿى بىٍل ىييـ   .{ُِ}ّركـ  ا(كى،ى
سػػػلـ ِقلػػػدة بقلػػػكد  باػػػد اّر،ػػػؿ حػػػف ِّػػػِرة ذػػػو ا ذقكاِػػػن اّر،ػػػؿ حهػػػ  ا

لِلن َِ فظػػػػػن ببكل بػػػػػِ سػػػػػ بقػػػػػ  اِّػػػػػِرة ذػػػػػو  ظػػػػػِـ اّاِئهػػػػػن ا ك م  االسػػػػػ بداد
  ِ   بَِّقكؽ اّدل لن كاِّد لن.اّ نُلنم ك 
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ّ  سػػػلؽ  َِّػػػن ِػػػف َػػػِالت اّ  ظػػػلـ كاالٌ ذِّقكاِػػػن ذػػػو ا سػػػلـ ِػػػِ  ػػػو إ
ِ اّ  رد كاّ َهػؿ كاّ سرة مكاَّفِظ حه   ِِسؾ اي  طػَِف اّػذم  اػِ و ِ ػل ِك

 لِب اّقلِدة كا  راؼ كاِّراقبن ِك يافبِ". يِف سببل غالٌ يثلر ِف ايسر إ
ػػػط إفٌ  ِِ كاِحػػػن اِّػػػِرة ّزك،بػػػِ ّلسػػػت ن كحن ِن حهلبػػػِ َ ػػػ  ل ػػػِف  س سػػػل

م ذبػػػػو يطِحػػػػن اِّكظػػػػؼ ِّػػػػدلره كاّػػػػكزلر  سػػػػرةكا  ِػػػػِ يِ ػػػػت ّ سػػػػلر سػػػػفل ن اي
 ّرئلسل.

 كي ػِ ثلثػن ِف  ،اػؿ َِػد ِ ِِلػرنا ل إذا سػِذر ِِ ٌ  كقد ِِر ِ رسكؿ ان 
 كاج سفرة  س ِر طكاؿ اّاِر.حهل ِم كاّز 

ػػػػلف ،اػػػػؿ ا  ػػػػِ اّر،ػػػػؿ سػػػػلـَك ِن ذقػػػػد ِِػػػػره ِف لَسػػػػف  حهػػػػ  اِّػػػػِرة قٌكا
كؼ)قِؿ ان  اِّ    ِاِِه ل إّلبِ م ٍاري ِى ك يـف ًبٍِّ  .{ُٗاّ سِإ  (}كىحىًِ ري
يـ كا ان ذػو اّ سػِإ ذػإ ٌ ذػِ ق    نلريـ ي هل" كقِؿ    نلريـ كقِؿ 
ذم..  ن انِه ـ ذرك،بف بيهب ِِف ان كاس َه ِنذ ِك ف  ركاه ِسهـ كاّ ِر

ػػػػ  ا سػػػػلـ اِّػػػػِرة ِف  طلػػػػ  زك،بػػػػِ  قِبػػػػؿ َسػػػػف ِكف  م كيػػػػذّؾ ُِك
سػٌر ؾ نلر اّ سِإ اِِرة إف  ظرتى اّلبِ     ذقِؿ  ِاِِه ل ّبِ بطِح بِ ّل م

ف غبػػ ف ِِر بػػِ ِطِح ػػؾ كا  ح بػػِ َفظ ػػؾ ذػػو ِِّبػػِ ك فسػػبِ. ركاه اَّػػِيـ  تى كا 
 ذو اِّس درؾ.

ركاه . اِػػِرة ِِ ػػت كزك،بػػِ ح بػػِ راض دنهػػت اّ، ػػن ِػػِ ِلٌ  ؿكقػػِ
ذم    اّ ِر

ـ اّراَِلف كلِ رب اّاِِّلف اّهبـ هِلف. ِاّهبـ ارض ح ِ ،ِلان   لِ َِر
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 ي عشرالدرس الحاد
 سالميةإلالغاية من تشريع الحدود ا

ػَبل  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كا  اله.ِك

اّهبـ إ ِ  اكذ بؾ ِف اّبـ كاَّزف ك اكذ بؾ ِف اّا،ػز كاّيسػؿ ك اػكذ 
 بؾ ِف اّ،بف كاّبنؿ ك اكذ بؾ ِف غهبن اّدلف كقبر اّر،ِؿ.

 ػػِة سػػلـ حهػػ  اّ،سػػلِلن   اّاقكبػػِت اّ ػػو  ػػرحبِ ا  ا ػػو بَِّػػدكد اال
 ك ر،ِل.يقط  لد اّسِرؽ ك،هد اّزا و ِ

ػػم سػػلنم ك ػػذا يػػلـ لُػػدر ِػػ بـ  ػػذه اَّػػدكد قِ فٌ كل ػػل  اّغربلػػكف ِ ٌِ ِ إ
ٌِ م حف سكإ  لن   ِ حف ،بهبـ بَِّقِئؽ ا  لن.كا 

سػػػلـ بلد ػػػـ كطبقػػػت ذػػػلبـ ل إذا َيػػػـ ا كال ػػػِ  ل ُػػػكر اّغربلػػػكف ٌِ ػػػِ
ػػػ ه َّيػػػـ حهػػػ  ر،ػػػِّبـ ك سػػػِئبـ ،ِلانػػػَِػػػدكد ٌِ ك ،هػػػد ـ ِك ِ بقطػػػ  ِلػػػدلبـ ِإ
سػِحن  كال  ِرٌ م د ـ  ِئ  ح   رب اّنِر كاّسرقن كاّق ؿ كاّز ِ يف؛ ر،ِبـ 

سػػلـ إذا َيػػـ ِثػػؿ ا  كاَّقلقػػن ِفٌ  ح ػػرات اّ،ػػرائـ مر يػػب نلّبػػِ دكف ِف  
د  َكلهبػػػػػِ إّػػػػػ   باػػػػػالٌ َػػػػػدكده ذلبػػػػػِ إ ل ال لبػػػػػدِ ب طبلػػػػػؽ ػػػػػذه اِّ، ِاػػػػػِت ذإٌ ػػػػػ

 ذراد ِ حه  اّافن ثـ لزلؿ داذ  يؿ رذلهن.م لرٌبو ِ سلِلنِ، ِاِت إ
م اّػػذم   ػػدر ذلػػػل  ل  ػػؤه  ػػػك سػػلـ ل فػػذ َػػدكده ذػػػو اِّ، ِػػ  اّػػذمذِ 
ل  ػػػؤ ِ  ظػػػِـ هنػػػرم اّ ػػػو   ػػػل   م كال ل فػػػذ ِ ذػػػو اِّ، ِاػػػِت اّ ػػػو اّ،رلِػػػن
   ذلبِ اّ،رائـ.ك طغ

م اّػػر،ـ م إذا ز ػػ  م َيػػـ اَُِّػػف اِّ ػػزكج  فٌ  ِِػػف  ػػذه اَّػػدكد ِػػثلن 
ٌِ  كيذّؾ اَُِّ ن اِّ زك،ن إذا ز ت ِ َيـ ايحزب غلر اِّ ػزكج كاّازبػِإ م ِ

اّـزاً لىػني كىاّـزا ًػو ذىٍِ،ًهػديكا )   قػِؿ ان  اػِّ م ن ذبك اّ،هد ِئن ،هدة غلر اِّ زك،
ٍهدىةو  ئىنى ،ى ًِ  ِ ِى ٍ بي ِا دو  ًَ  {ِاّ كر  } (ييـؿ كىا
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ذلِ ػ  اّ بػرج م ف لزلػؿ دكاذاػل يِذػن  باػد ِالٌ كا سلـ ال لقلـ  ذا اَّد إ
ِػػػف غلػػػر  كلِ ػػػ  االنػػػ لط بػػػلف اّ، سػػػلفم كنػػػركج اّ سػػػِإ يِسػػػلِت حِرلػػػِت 

ػػػن ا ِسػػػٌكغ  ِّبيػػػر سػػػلِلن ب  ػػػ،ل  اّ ػػػبِب حهػػػ  اّػػػزكاج ام يِػػػِ  قػػػـك اّدّك
ِّل ِ م ك   ئن ِ سِحد بـ ذو ذّؾ اق ُِدل ِ ِك ذػراد ايِػن حهػ  َػب اّفيػلهن ِك

 كاس قبِح اّرذلهن.
ِػػػػِ م ذيهٌ  ر اّ،ػػػػرائـسػػػػلـ  يػػػػكف حهػػػػ  قػػػػداَّػػػػدكد ذػػػػو ا    ِفٌ  كاّثِ لػػػػن

حهػ   دت حقكب بِم ذِ سلـ ّـ لفػرض َػد ا  د نطر ِ ا  حظِت اّ،رلِن كا
ف غِل ل ِف ذرض اّاقكبِت  طبلقبػِ ِ  ذّؾ ّـ  يم ك  ، ِلن ِ د ِِِ  س َؽ

 ر يِب اّ،رلِن.ِِ يِ ت اّغِلن ِ بِ ز،ر ـ حف اا  ٌ حه  اّ ِس ك 
حُػػِؾ َلػػث لرا ػػِ ِ ػػؿ اّػػػدار كال  ؽٍ ِثػػِؿ  حهاػػذبػػو يِػػِ لقػػِؿ ذػػو اي
 اّ بدلد.ل ليفو داحو ّهيرب باد ذّؾ ذإ ٌ 
ه حهػ  ِػ بـ ِّاُػلن ار يببػِ سػلـ ال لقػلـ َػدـ ا  كاّدّلؿ حهػ  ذّػؾ ِفٌ 

 باػد اّ ثبػت ِػف ار يِبػل ّبػِ كذػؽ  ػركط  ػرحت ،ِلابػِ ُِّػهَن اِّػػ بـم إالٌ 
ّ كيػػل   ػػذه   ػػِ ّك  نػػذ ِػػثلن حهػػ  ذّػػؾ َػػد اّز ػػِكقػػد ل ػػدر ِك لسػػ َلؿ  كاذر 

 اَّقلقن.
ِ ِػػِة كاّر،ػػؿ كيػػلِع يراِ بسػػوإ ايثػػر ذػػو سػػقكط اِّػػر  اال بػػِـ بِّز ػػِ

َّػػػػػِؽ اّاػػػػػِر ببِػػػػػِ كب سػػػػػر لبِِ كذرل بِػػػػػِم ذقػػػػػذؼ اَُِّػػػػػ ل ف اِّ ػػػػػزك،لف كا 
ركابػط  ِف اّ،رائـ اّ و  َػؿٌ  كاَُِّ ِت اِّ زك،ِت م ِك ا بِِبـ بِّز ِ يذبنِ

سػلـ ذػو ؛ ّبػذا  ػدد ا سرة ك فرؽ بلف اّر،ؿ كزك، ل ك بػدـ ِريػِف اّبلػت اي
اّػد ر  برلػِإ باػِراّسبلؿ حه  اّػذلف ل بِػكف اي إثبِت  ذه اّ،رلِن َ   لسدٌ 

    اّ ركط اال لن م ذِ  رط اّ بِدة حه  اّز ِ بدكذيلَن اي
قػػِؿ م ِف ليػػكف اّ ػػبكد ِرباػػن بنػػلؼ اّ ػػبِدة حهػػ  سػػِئر اَّقػػكؽ -ُ

هىػػػػٍلًبـف ) ان  اػػػػِّ   ـٍ ذىٍِس ىٍ ػػػػًبديكٍا حى ػػػػ ًئيي ػػػػف  اسى ًِ ػػػػنى  ًَ ى ِىٍربىاػػػػنن كىاّـل ًػػػػو لىػػػػٍ ً لفى اٍّفىِ
ـٍ  ػػ يي  م بػػؿ ذيػػلن ِػػف ِرباػػن ّػػـ  قبػػؿ  ػػبِد بـ  ِقػػؿٌ  ذػػإذا يػػِ كا  {ُٓاّ سػػِإ  (}ِا
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م ك ػذا ِػػِ  م بػ ف ل،هػد يػػؿ ِػ بـ ثِػِ لف ،هػػدة حػف ذّػؾ لقػػِـ حهبػـ َػد اّقػػذؼ
ِّػػؾ كاّػػرا،  ِػػف ِػػذ ب اّ ػػِذاو ِكَِػػد بدالّػػن ِفٌ  حِػػر  قػػِؿ بػػل االَ ػػِؼ ِك

 بػػك   ِ بِّ،هػػد ثِػػِ لف ،هػػدة ك ػػـ حِقػػب اّثلثػػن اّػػذلف  ػػبدكا حهػػ  اِّغلػػرة
ـٍ )كان لقكؿ  م ك بؿ بف ِابد م ك ِذ  م بيرة  ــ ّىػ ػ ىًِت ثيػ ُى ٍَ ِي ػكفى اٍّ كىاّـًذلفى لىٍرِي

ـي  ـٍ  ىػبىِدىةن ِىبىػدنا كىِيٍكّىئًػؾى  يػ ٍهدىةن كىال  ىٍقبىهيكا ّىبي ًِ لفى ،ى ِى ـٍ ثى لىٍ  يكا ًب ىٍربىاىًن  يبىدىاإ ذىٍِ،ًهديك ي
 {ْ}اّ كر   (كفى اٍّفىًِسقي 

ِة ل ز ػ  بػِِر ذػِح رؼ ٌِ ػ اّ بػو  ر،لن ِ   ِفٌ  كحف سبؿ بف ساد 
 ّلبِ ذس ّبِ ذ  يرت ذ،هده ك ريبِ.إ سِِ ِ ذباث اّ بو 

ل ِحػػزب كقػػد يٌ ػػ؛ غلػػر ِ ػػزكج ذ،هػػده ِئػػن ،هػػدة  كذػػو ركالػػن يػػِف بيػػرنا
ن  ػبكد اػبر ف ب ا  لػِل ز   ببِ م كاح رؼ اّزا ػو ب فسػل لغ ػو حػف ِح رؼ ب  ٌ 

ػػػد ِ  ِبػػػِِػػػِ ا بِِػػػل اِّػػػِرة بِ ٌ  م ف يػػػِف  ػػػك م قػػػد ز ػػػت ذػػػل  قبػػػؿ  ػػػبِد ل َك كا 
كاّبل ػن ارباػن  ػبداإ ذا،ػز اّر،ػؿ م اّزا و ببِ بؿ ل،ب حهلل ِف ل  و بِّبل ػن 

م بػػك داكد كاّ سػػِئو م  ػػذا ِػػِ ركاه ِاّفرلػػن ثِػػِ لف  ذ،هػػده َػػدٌ م كيذب ػػل اِّػػِرة 
ثػػـ ،هػػده ِػػرة م  ة ،ػػزاإ اح راذػػل بِّز ػػِر،ػػؿ ِئػػن ،هػػد،هػػد اّ اّرسػػكؿ  ِم  ِفٌ 

ـ ل ت ب ربان  بداإ.م  ف ،هدة ،زاإ ا بِِل اِِّرة بِّز ِِنرل ثِِ ل  ّك
 .اّبهكغ  ِف ليكف اّ ِ د بِّغنِ -ِ
ذػػػػل  قبػػػػؿ  ػػػػبِدة اِّ، ػػػػكف ِك م    ِف ليػػػػكف اّ ػػػػِ د حػػػػِقلن  اّاقػػػػؿ-ّ
 اِّا كه.

ػػٍدؿو كىِى )   قػػِؿ  اػػِّ  ِف ليػػكف اّ ػػِ د حػػِدالن   اّاداّػػن -ْ ٍ ػػًبديكا ذىكىٍم حى
ـٍ   {ِ  اّطلؽ} (ِا يي

ِن    سلـا -ٓ  .ِِف ليكف اّ ِ د ِسه
ِف ليػػػػكف بِاِل ػػػػن ذر،ػػػػل ذػػػػو ذر،بػػػػِ يِِّلػػػػؿ ذػػػػو     ِم  اِّاِل ػػػػن-ٔ

بػػل  اّ ظػػر ذػػو  ػػذه اَِّّػػن ّهَِ،ػػن ِػػِ ِاِّيَهػػن كاّر ػػِ )اَّبػػؿ( ذػػو اّبئػػرم كا  ٌ 
 .ّ  اّ بِدة يِِ ِبلَت ّهطبلب كاّقِبهن ك َك ِِإ
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  ب ف لقكؿ ِثلن  لغرح اّزا و ِك اّ ِ د بِّبِف لُ   ك  اّ ُرل -ٕ
ػػِ ِك ذاػػؿ يػػذا كيػػذا بيػػلـ ُػػرل م ذىاىهىػػٍت يػػذا كيػػذا  بػػل  ِلين اّػػ هفظ بِػػِ  م ِك

 لس قب  ذيره ّهَِ،ن ّه بِدة.

ِػػػف  ػػػركط  ػػػذه اّ ػػػبِدة  ا َػػػِد اِّ،هػػػس  لػػػرل ،ِبػػػكر اّفقبػػػِإ ِفٌ -ٖ
ػِف كال ذػوا َِد اِّ،هس ب ف ال لن هؼ ذو اّ كا ِ فػرقلف ذػإف ،ػِؤ م اِّيػِف  ِز

ربان ،ِلابـ  بِدا بـ ِ، ِاػلف  بِد بـم ِم  ِف لدّو اّ بداإ ايذل  قبؿ 
 ذو كقت كاَد كذو ِيِف كاَد.

 . ال ِِِرة ِف ليكف اّ ِ د ر،لن -ٗ
ػ ػبد اّ ػِ د كقػت رؤل ػل ،رلِػن اّز ػِحدـ اّ قػِدـ  ِم  ِف ل -َُ ٌِ ِ م ِ

حبِ ذل ك ك،ِإ ذ بد حه   ذه اّ،رلِن باد ِدة ِف كقم إذا  قِدـ حهلبِ اّابد 
اّ ِ د إذا  بد اَّػِدث ذبػك  م كلَ ،كف ّبذا ب فٌ  َ ِؼ قبؿ  بِد ل ح د اي

ذػػإذا سػػيت حػػف م ِنلػػر بػػلف ِداإ اّ ػػبِدة كبػػلف اّ سػػ ر حهػػ  اّ،ػػِ و اّزا ػػو 
ذػػإذا  ػػبد باػػد م  لػػِز ،بػػن اّ سػػ ر ِدث َ ػػ  قػػدـ حهلػػل اّابػػد دؿ حهػػ  اناَّػػ

م اّيػػغل ن )كاَّقػػد(  ػػو اّ ػػو َِه ػػل حهػػ  اّ ػػبِدة  ذبػػك دّلػػؿ حهػػ  ِفٌ ذّػػؾ 
ثؿ  ذا ال  قبػؿ  ػبِد ل م قػـك  ػبدكا    ِمٌ  يِػِ قػِؿ حِػر بػف اّنطػِب  ِك

ذإ ِِ  بدكا حػف يػغف )كحػف م ( ّـ ل بدكا ح د َير ل اّز ِ )يَدا  حه  َد  
ػػـ ل قػػؿ ِف َِػػدنا َقػػد( م ذليػػكف  ِ يػػر حهػػ  حِػػر  ػػذا اّقػػكؿ كال  ػػبِدة ّبػػـ ّك

ل  ذا إ،ِِحنِ  .قّك
ايسػر ِػف ِف لفيػ   حه  ِحػراض كا سلـ كي   ذه اّ ركط َفظنِ

 ُِدقن. ـبلغِت يِذبن ِسِا بِ بلف اّ ِس سكاإ يِ ت بك سِإ ِِر ِ 

قػػػِب اّ ػػػِس حػػػف اّ ػػػر بِّا ّػػػ  يػػػؼٌ كاّثِّثػػػن   ٌِف ا سػػػلـ ال لسػػػا  إ
ِ إّ  إكا  ِن ّكحظ كا ر ِد كاّقدكة اَّس ن ُلَبـ بِيراه كا  ِِ لسا  ِكالن كدائ

ػػِّػزرع اّػػكازع اّػػدل و ذػػو  فك  ػػف  هقػػِإ  سػػبـ ك،اهبػػـ لب اػدكف حػػف اّ ػػر طكحن ِك
حبػػػد اّازلػػػز  ّػػػ  اّنهلفػػػن حِػػػر بػػػفاّو حهػػػ  نراسػػػِف إِ فسػػػبـ ذقػػػد ي ػػػب اّػػػك 

باػػض اّقػػكة كاّا ػػؼ ِػػ  ِ هبػػِ ّػػل بِسػػ نداـ  لسػػ  ذ ل ذػػو ِف لػػرنص كلسػػِ 
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 حِر  ذيِف ردٌ م  اّسلؼ كاّسكط َبـ إالٌ ال لُه قِئلن ذو رسِّ ل ّهنهلفن م
 .(ُ)  يذبتى بؿ لُهَبـ اّادؿ كاَّؽ حهلل

سلـ ال لفرؽ بلف اّ ػِس كال بػلف اَّػِيـ كاَِّيػـك ذػو ا    ِفٌ  كاّرابان
قىٍت ذػو حبػد رسػكؿ ان  م ِنرج اّبنِرم حف حركة ِفٌ   طبلؽ اَّدكد اِِرة سىػرى

 ِ  ّبِ إ ف زلد ريو ان ح بِِ لس  فاك ل سِِن بذو غزكة اّف   ذفزع قِك
ػػ )ّػػليهـ رسػػكؿ ان  ٌِ ِ يهِػػل ذػػو حػػدـ قطػػ  لػػد ِ ِك اّ نفلػػؼ ِػػف َيِبػػِ( ذه
ػػ ف ك،ػػل اّرسػػكؿ ِسػػِِن ذلبػػِ  هػػكٌ  ٌِ  نطلبنػػِ ِ يػػِف اّا ػػو قػػِـ رسػػكؿ ان ذه

بػـ يػِ كا إذا ِِ  هؾ اّ ِس ِ ٌ ذإ ٌ باد   "ِِِ  ذ ث   حه  ان بِِ  ك ِ هل ثـ قِؿ
ذا سرؽ ذلبـ سرؽ ذلبـ اّ  رلؼ )اّغ و ِك ذك اّ،ِه(  ريكه )ّـ لقطاكا لده( كا 

َِِػد كاّػذم  فػس م  اّيالؼ )اّفقلر ِك اّذم ال ،ِه ح ده( ِقِِكا حهلل اَّدٌ 
 لد ِ". سرقت ّقطاتي  ذِطِن ب ت َِِد بلده ّك ِفٌ 

   يػِف حِػر  م قِؿ ِكنرج ابف ساد حف ابف حِر ريو ان ح بِِ
ػػل ان(  قػػدـ إّ ػػإذا ِراد ِف ل بػػو ا ّػػ  ِ هػػل )ِ ػػؿ بل ػػل( ِس حػػف اّ ػػوإ )َِر

)ِػ يـ( كقػ  ذػو  ّ ِس حف يذا كيػذت ذػل ِحهِػف َِػدنا  إ و  بلتي ا ذقِؿ ّبـ
 حفت حهلل اّاقكبن )ذاِقب ل ِر لف(.ِ ي وإ ِِِ  بلت ح ل إالٌ 

قِ ك نػػػِ ِك  يػػػِف إذا سػػػفٌ  حِػػػر  ِفٌ  (ِ)كذػػػو  ػػػِرل  اّنهفػػػِإ ّهسػػػلكطو
قػػد  بلػػتي اّ ػػِس حػػف يػػذا    إ ػػو كقػػِؿ ّبػػـ ِػػ  ِ هػػل ِكالن َظػػر )ِك ػػ ( ِِػػرنا ،

قاػ ـ )ذػو ذػإف ك م ّػ  اّهَػـ ِس ل ظػركف إّػليـ يِػِ ل ظػر اّطلػر إاّ  ِكفٌ  كيذا
ػِ ف  بػ ـ )كنفػ ـ اّكقػكع ذػو اِّ يػرات(  اِّ ير( كقاكا ) ػـ ِلين ذػو اِّ يػر( كا 

 )لػِ ان ِبكا )كنػِذكا إذ  ق ػدم بيػـ كاّ ػاكب  يػكف حهػ  دلػف ِهكيبػِ( كا  ػو ك 
كق  ذلِِ  بلت اّ ِس ح ل )ِف اِّاُِػو ِك  ِ ؿ بل و( إف ِرلت كاَدنا ِ يـ

ذِػف  ػِإ ِػ يـ ِف م  يِحفتي ّل اّاػذاب )كاّاقػِب( ِّيِ ػل ِ ػو اِّظِّـ( إالٌ 
ػػف  ػػِإ ِػػ يـ ِف ل ػػ نر )بِِّاُػػلِت( ِِرلػػ ـ؟. كقػػد قػػِؿ  ل قػدـ )بِّطِحػػِت( ِك

  قِؿ كطبؽ ِِ 

                                                           

 .129( خلفاء الرسول، للسيوطي، ص 1)

 .179 -171( تاريخ الخلفاء، ص 2)
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حبػد  قػو حػفِنػرج حبػد اّػرزاؽ كاّبلب    ٔٗ/ِ،ِإ ذو َلِة اَُِّبن 
ِف )اّنِػر( ك ػرب ان  بف حِر ريو ان ح بِِ قػِؿ   ػرب ِنػو حبػد اّػَر

ذسػيرا   ك ِِ بُِػر ذػو نلذػن حِػر م ِال ِبك سركحن حقبن بف اَِّرث 
م ر ػِ طبا   ك ك ِِلػر ُِػر ذقػِال م  طهقِ إّ  حِرك بف اّاِص ذهِِ ُِبَِ ا

  ذػػذير ّػػو ِنػػو ِ ػػل سػػيرم  قػػِؿ حبػػد ان ِه مِ قػػد سػػير ِ ِػػف  ػػراب  ػػرب ذإٌ ػػ
ـ ِ ار ِ ٌ ذقهت  ا نبر و بِِ قد ِ لِ حِرك بػف اّاػِص ذػ دنؿ اّدار ِطبرؾ ّك
َهػػػؽ ) ػػػار ِرسػػػؾ( حهػػػ  م ذقهػػػت ال   ل قػػػد ِنبػػػر ِِلػػػر ُِػػػر بػػػذّؾِنػػػو ٌِ ػػػ

)ِػػػ   كيػػػِ كا إذ ذاؾ لَهقػػػكف ِػػػ  اَّػػػدٌ م دنػػػؿ اّػػػدار َِهقػػػؾ   ا رؤكس اّ ػػػِس
ف ذَهقػػتي ِنػو بلػػدم ثػـ ،هىػػدى ِِ حِػرك بػػ  حبػد ان قػػِؿ  اّ،هػد( ذػػدنل اّػدارم

ذي ػب إّػػ  حِػرك بػػف  بػف اّنطػػِب اّاػِص ِِلػر ُِػػر ذسػِ  بػػذّؾ حِػر 
ِف حهػ  ق ػب )حهػ  ،ِػِؿ( ذفاػؿ ِف ا اّاِص  باٍث إّػٌو )اب ػو( حبػد اّػَر

( ِّيِ ػل ِ ػل ثػـ ،هده )ِرة ِنرل( كحِقبػل )ِػر لف ذّؾ ذهِِ قدـ حه  حِر 
ِِرسهل ذهبػث  ػبرن  َن ل ذلَسػب حِِػن اّ ػِس ٌِ ػ ثػـ ُِػِبل قػدره ذِػِت ا ُػَل

ـ لِت ِف ،هد حِر  ِِت ِف ،هد حِر ّك
اَّػػدكد إذا ِقلِػػت يِ ػػت ِيفػػرة ِّػػِ    لػػرل ِيثػػر اّاهِػػِإ ِفٌ  كاّنِِسػػن
ل ال ذػػػو اّػػػد لِ ّ،رلِػػػن اق رذبػػػِ ذإٌ ػػػ م ذِّػػػذم لقػػػِـ حهلػػػل اَّػػػدٌ  اق ػػػرؼ ِػػػف هثػػػِـ

سػػهـ حػػف حبػػِدة بػػف اُّػػِِت ِّػػِ ركاه اّم لاػػذب حهلبػػِ ذػػو ا نػػرة  بنػػِرم ِك
ذو ِ،هس ذقِؿ   بِلاك و حه  ِف ال   ػريكا بػِن  قِؿ  ي ِ ِ  رسكؿ ان 

يـ  لئِن كال  ز كا كال  سرقكا كال  ق هكا اّ فس اّ ػو َػـر ان بػَِّؽ ذِػف كذػو ِػ 
ف ُِِب  لئنِ ِف ذّؾ ذاكقب بل )ذو اّد لِ( ذبك يفػِرة ّػل  ذ ،ره حه  ان ِك

ف ُِِب  لئنِق)ال لاِ ِف ذّؾ )ِف اِّاُِو( ذسػ ره  ب حهلل ذو ا نرة( ِك
ف  ِإ حذبل.م إف  ِإ حفِ ح ل م ان حهلل )ذهـ لاِقب( ذ ِره إّ  ان   كا 

ِك  ز ػػػػِ)يِّ ِػػػػف ُِػػػػِب َػػػػٌدا قػػػػِؿ  قػػػػِؿ رسػػػػكؿ ان  كحػػػػف حهػػػػو 
ف ( ذِن ِحػدؿ ِػاّد لِ )ب ف ِقِـ اّسهطِف حهلل اَّدٌ و اّسير( ذا،ؿ حقكب ل ذ

ف ُِِب َد ا ِف لث و حهلل اّاقكبن ذو ا نرة )ِثؿ اَّدلف اِّػذيكرلف(  م ِك
م ذػػِن ِيػػـر ِػػف ِف لاػػكد ذػػو  ذسػػ ره ان  اػػِّ  )ذهػػـ لػػره َِػػد( كحفػػِ ح ػػل ان

ذم..  وإ قد حفِ ح ل   ِنر،ل اّ ِر
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 الدرس الثاني عشر
  سالمىا في اإللسرقة وحد  ا

 عقوبتيا:  السرقة والمقصود بحد   

ػ ـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسػكؿ ان كحهػ  اّػلبس  بلَُك
ف كااله.   ِك
افػػػك ِ  سػػػِّؾ اٌّ ػػػِ  سػػػِّؾ اّاِذلػػػن ذػػػو اّػػػد لِ كا نػػػرة م اّهبػػػـ إٌ ػػػاّهبػػػـ إ

ف ركحِ  ػػِ. ِػػِكاّ ػػِ. اّهبػػـ اسػػ ر حكرا  ػػِ كهِك هل ػػِ كاّاِذلػػن ذػػو دل  ػػِ كد لِ ػػِ ِك
ػفاّهبـ اَفظ ػِ ِػف بػلف ِ ػف ذكق ػِ  نهف ػِ لػدل ِ ِك كحػف الِِ  ػِ كحػف  ػِِئه ِ ِك

 غ ِؿ ِف  َ  ِ.ف  ي ك اكذ بؾ ِ
االسػػػلـ لفػػػرض حقكبػػػِت قِسػػػلن ِػػػف ذّػػػؾ قطػػػ  لػػػػد  فٌ لػػػزحـ ِحػػػداؤ ِ ِ

 . اّسِرؽ
 طبلقبػِ  لف  رع  ذه اّاقكبن ّـ  يف غِل ل ِ بػِسلـ َا  فٌ كاَّقلقن ِ

ِػكاؿ   ِذّػؾ ز،ػر اّ ػِس ِػف االح ػداإ حهػ ِِ يِف لبغػو ِػف ٌ م كا  حه  اّ ِس 
 غلر ـ.
 ف  نفلػػؼ اّاقكبػػن ل ػػ،  اّػػذلف ذػػوكحهِػػِإ اال، ِػػِع ِ فقػػكف حهػػ  ِ 

قػػػؿ  بِ  ِػػػ ابـ ِ بػػػِ ِك ذػػػو ايك ػػػدٌ قهػػػكببـ ِػػػرض حهػػػ  ار يػػػِب اّ،رلِػػػن م 
 ذاِّبـ.ِ باكاقب ِ ،اهبـ لفيركف ِهل  

نرلف ِف نذ ِِؿ ا ا ي   ك اِّ،وإ ِس  رن  ك ارلؼ اّسرقن ذو اّ رع
 َفكظ َُلف(.َرز )ِم  ِف ِيِف ِ

  ػػػن ذػػػونػػػذ بُػػػفِت ِالـ ِػػػف اي ل ال بػػػدٌ ٌ ػػػِاّ ارلػػػؼ اّسػػػِبؽ  ل بػػػلف ِػػػف
اّ ػػػو  ِّسػػػركؽ ِ ػػػل َ ػػػ    َقػػػؽ اّسػػػرقن اّسػػػِرؽ كاِّسػػػركؽ كذػػػو اِّكيػػػ  ا

 اّذم  ك قط  اّلد.  اَّدٌ ذلبِ ل،ب 
ا ِ بالػػدن ف ليػػكف اِّكيػػكع اِّسػػركؽ ِ ػػل اِّػػِؿ ِكيػػاِ َُػػل ن ذل،ػػب ِ

 ِػػف دار  لػػد ِػػف سػػرؽ ِػػِالن بـ ذػػل  قطػػ  ِػػثلن لػػدلحػػف ِ ظػػِر اّ ػػِس ِك  ػػِكؿ ِ
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ان اِ ليبػِم  َػؿٌ م كل،ب ِف ليكف  ذا اِِّؿ ِف ايِكاؿ اّ ػو ِ بِببِ ِف كح
ػػِر  الت ّبػك ِثػؿا ِك هذػل  قطػ  لػد ِػف سػرؽ نِػرن  ف ِك اّاػكد كاّيِػ ج كاِِّز

سرة ِّػدة لػـك ِف ليكف بقدر ِِ لالؿ م ك ُِبل ِِ اِّسركؽ  ُِبن  وإاّ  لبهل
 د.كاَ

ػِ ِ كلسػػ ك،ب ِ اُّػػفِت اّكا،ػب  كاذر ػػِ ذػػو اّسػِرؽ َ ػػ  لسػِ  سػػِرقن ٌِ
 َد اّسرقن بقط  لده  و 

يػػف  ذػػل َػػد حهػػ  ُػػغلر ّػػـ لبهػػل اَّهػػـم ِ ف ليػػكف اّسػػِرؽ بِّغنػػِ م ّك
 لؤدب اُّغلر إذا سرؽ.

 ل غلر ِيهؼ. ـ ؛ يِ ف ال ليكف ِ، ك ن ِ
وٌ يكف ِير ِ ِف ال لِ  ِره.ِ ير ل حه  اّسرقن ّك

م  ل ال  قطػػ  لػػدهٌ ػػذإ؛  ليػػكف ّهسػػِرؽ ذػػو اّ ػػوإ اِّسػػركؽ  ػػببن ف الِ
ػاّذم لسرؽ ِػف اب ػل ِك ِ ّذّؾ ال  قط  لد ه ِك ِػف بلػل ِك ِػف ،ػدٌ ل ِك ِػف ٌِِ

ِـ ذقد قِؿ ابك ِ ذكك ايٌِ م ِك ابف اب ل َػد ِػف َ لفن كاّثكرم ال قط  حهػ  َِر
ػػػِثػػػؿ م ذكم اَِّػػػـر  ٌِ م  كاّاػػػػـٌ م ت كاينػػػم كيػػػذّؾ اّنِّػػػن م ن إذا سػػػػرقت اّا

ف َـ اّ و ِِر ان ببػِ ِر قط  اّلد لفيو إّ  قطلان اّ فٌ ي ؛ خكايم كاّنِؿ 
ؿ  ِػكاؿ اِّ ػزؿ م كال سػلِِ إذا يِ ػت ِّبـ اَّؽ ذو دنكؿ اِّ ػزؿ  فٌ ؛ كي ُك

ـ لباد ِ حػف ِ  ػِكؿ ِ ػذّؾ ال  ؛ لػدلبـّـ لغلببِ َُِببِ حف ِ ظِر ذكلل ّك ّك
ذف اّيػبؼ دنػؿ اّػدار بػإ فٌ ؛ يِػكاؿ يا قط  لد اّيػلؼ إذا سػرؽ ِثػؿ  ػذه 

  ّـ ليف ذو َرز ِف ،بن ثِ لن. ل سرؽ ِِالن ؛ كيَُِببِ ِف ،بن 

كال لد ِف سػرقت ِػف زك،بػِ م كيذّؾ ال  قط  لد ِف سرؽ ِف زك، ل 
ؿ كال  قطػ  لػد ِػف سػرؽ ِػف اِّػدلف اِِّطػم كال لد اّنِدـ إذا سرؽ ِػف سػلده 
 ف. ّهدل ذو اّسداد ِك اّ،َِد كاِّ ير 

ا نػػػذ اِّػػػِؿ ،بػػػرن  بػػػب  ػػػك اّػػػذم ل  ِم كاّ   بػػػبِكيػػػذّؾ ال  قطػػػ  لػػػد اّ
ِظهػـك ِ ػل ِك نذكا حه  لدلل كلنهُكا َػؽ اّف ل ِ بِِرل ِف اّ ِس ذلِي بـ
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اِّنػػ هس  ػػك اّػػذم ك م  كيػػذّؾ ال  قطػػ  لػػد اِّنػػ هس ل ػػبد ّػػل ح ػػد اَّػػِيـ م
لر ِػف  قُػكال  نهػك  ػذه اَِّّػن ِػف م نذ اِِّؿ حه  َلف غفهن ِف ِِّيل ل 

نػذ اِّػِؿ ِػػف غلػر َفػظ ِػػف ذ م ان لسػػل  ف اِّنػ هس ِػفُػَِب اِّػِؿ ِـيػػ
 قبؿ ِِّيل.

ِػػل ان ل،ػػِب اّقطػػ  حهػػ    ُػِف ان اِّػػِؿ بإ قػِؿ اّقِيػػو حلػػِض َر
ػػـ ل،اػؿ ذّػػؾ ذػو غلػػر اّسػرقن  ؛   بػِب كاّغُػػب يػػِالن لس كاالم اّسػِرؽ ّك

اس ر،ِع اِِّؿ اِّػِنكذ ببػذه ل لِيف  ٌ م كيل ذّؾ قهلؿ بِّقلِس إّ  اّسرقن  ٌ ي
ِّن هسػػػػلف كاِّغ ُػػػػبلف إّػػػػ  كالة ايِػػػػكر ِػػػػف   ببػػػػلف كاِاّطػػػػرؽ بِسػػػػ دحِإ اّ

قِِػػن بػػِ   ػػدر إ ٌ  ػػن حهػػلبـ بنػػلؼ اّسػػرقن ذإقِِػػن اّبلٌ اّقيػػِة كاَّيػػِـ ك سػػبؿ إ
م بهل ذو اّز،ر ح بِ ؛ ّذّؾ حظـ ِِر ِ كا  دت حقكب بِ ّليكف ِاّبل ن حهلبِ 

قػػِؿ    اّ بػػو فٌ م حػػف ،ػػِبر ِ ؽ ل،ػػب حهػػلبـ اّ ازلػػرِػػف غلػػر اّسػػرا ذبػػؤالإ
ُػػَِب اّسػػ ف. كقػػِؿ ركاه ِ   بػػب كال ِنػػ هس قطػػ  .ِال ك   ّػػلس حهػػ  نػػِئف

  ذِػػػف  ِػػػِـ َيِػػػن اّ ػػػِرع قطػػػ  لػػػد اّسػػػِرؽ دكف لػػػد اِّنػػػ هس  ابػػػف اّ،كزلػػػن
ل لثقػػػب اّػػػدكر ٌ ػػَ ػػزاز ِ ػػػل ذإلِيػػػف اال اّسػػِرؽ ال فٌ ؛ ي  بػػب كاّغُِػػػب ِكاّ

ذهػػػك ّػػػـ ل ػػػرع قطػػػ  لػػػد اّسػػػِرؽ ّسػػػرؽ اّ ػػػِس م ليسػػػر اّقفػػػؿ كلب ػػػؾ اَّػػػرز ك 
ػػػ ذيػػػر ـ ال  ذ،ِلػػػ  ِػػػف ِػػػر ِ كحظػػػـ اّيػػػرر كا ػػػ دت اَِّ ػػػن مبايػػػبـ باين

ن بِسػ ر،ِع لدلبـ بؿ بِّيرب كاّ يِؿ كاّس،ف اّطكلؿ كاّاقكببقط  ِ لاِقبكف
 َُِبل.اِِّؿ ِ بـ كرده إّ  ِ

ن بػداذ  إّػ  اّسػرقسلِو لد ِف اّ ،ػ  ل ال  قط  ب ص اّ رع ا  ٌ يِِ ِ
ِ ِػِ ليػطر ِػف ِ،ػؿ ِف لد اّسِرؽ اّذم غِّبنػ الٌ اَِّ،ن كاّ،كع م ذل  قط  إ

بكاب ر اّبلكت اَُّل ن ذليسر ايف لس  ر ب،   اّهلؿ كاّظلـ كل سكـ لسرؽ ِ
م كال  نهػك  ػػذه اَِّّػػن ِػػف  ركلػ  ِ ػػؿ اّػػدار ِػػف ِك لثقػػب اّ،ػػدراف  لؾكاّ ػبِب
ر ِػػرلض ذل ػػ د ِريػػل ِك َِِػػؿ كف ذػػو اّػػداكقػػد ليػػم   ـيػػطفػػِؿ كري  سػػِإ ِك

ِػكاؿ ل غ و ال لَ ِج إّػ  ِ ٌ ِ  ِ لِ لقدـ إّ  ذاؿ  ذا يهٌ  سِ ن إ فٌ ذ ،بض م إ
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اّسرقن ّلس َؽ ِف  قط  ح قل ال ِف  قط  لده م ذَؽُّ ايذراد ذو ِِكاّبـ َؽ 
سلـ اّسرقن ك ػدد ذػو ـ ا ّذّؾ َرٌ ؛ ف لا دم حهلل ِقدس ال لس َؽ يَد ِ

اّلػد اّنِئ ػن بِثِبػػن  فٌ ؛ إذ ِكذػو ذّػؾ َيِػن بل ػػن م بقطػ  لػد اّسػػِرؽ  حقكب بػِ
،ػػؿ اّيػػؿ ِِػػِ ِحيػػك ِػػرلض ل،ػػب ب ػػره ّلسػػهـ اّ،سػػـ كاّ يػػَلن بػػِّ،زإ ِػػف 

ذػػو قطػػ  لػػد اّسػػِرؽ حبػػرة ِّػػف  َدثػػل  فٌ م يِػػِ ِا فقػػت حهلػػل اّ ػػرائ  كاّاقػػكؿ 
ببػذا  َفػظ م ك ّلبػِ لػده إ ف لِػدٌ م ذػل ل،ػرؤ ِِػكاؿ اّ ػِس حهػ  ِ  فسل بِّسطك

 ِكاؿ ك ُِف َقكؽ اّ ِس.اي
سػػلـ ال لِيػػف ا َػػد اّسػػرقن ذػػو  فٌ كاّػػدكؿ ايكربلػػن كاّغربلػػن لزحِػػكف ِ

اح ػراؼ  ك ػذام لدم لـك هالؼ اي ؽ ّيِ ت  قط  ذو يؿٌ با ل ّك طي  ٌ ؛ ي طبلقل 
اّسػرقن  ذراد ِ ،رائـِ، ِاِ بـ قد يثرت بلف ِ فٌ ِ بـ ِف َلث ال ل اركف ب 

 فٌ كف بػػل م ذقػػد ي ػػت ِسػػِ  ِػػف إذاحػػِ بـ  فسػػبِ قبػػؿ سػػ كات ِك ػػذا ِػػِ لُػػَر
 ُػػبَتي م كقػػد ِ سػػبن اّ،ػػرائـ ذػػو ِ، ِاػػِ بـ  بهػػل يػػذا ،رلِػػن ذػػو يػػؿ دقلقػػن 

م ِكغهػػب  ػػذه  سػػبن اّ،ػػرائـ  بهػػل يػػذا ذػػو يػػؿ ثِ لػػن  فٌ ِسػػِ  ِ بػػِ  ػػذه ايلػػِـ ِ
لد ا إّػػ    ػػدنلػػرن اّ،ػػرائـ  يػػكف ذػػو اّسػػرقِت م كقػػد ايػػطر اال َػػِد اّسػػكذل و ِ

نفػػؼ ِػػف ار يػػِب  ػػذه حقكبػػن اّسػػ،ف ّػػـ   فٌ ف ّػػل ِف  بػػلـ حقكبػػن اّسػػرقن باػػد ِ
لنػػاّ،رلِػػن ذقػػرر إ ػػِص حػػداـ اّسػػِرؽ ِر قكبػػن ِِي ػػن. قُػػ  حم ك ػػو ِِ بُِّر

 ُّٔٗ/ٖ/ُُ راـ/ اّقِ رة ب ِرل     كقد ،ِإ ذو ،رلدة اي
لنػػػاال َػػِد اّسػػػكذل و ِحػػدـ ثلثػػػن ِ فٌ إ ػػِص ال بػػػِِبـ  ػػنِص ِر ِ بُِّر
ك ػذه اّػدكؿ اّ ػو  (ُ)ف ل  ػر ِثػؿ  ػذا يثلػرم كال ليِد لِػر لػـك دكف ِن بِّسرق

ف بِ  سػػِو  فسػػبِ دكالن  ف بػػ  سػػلـ كال بفيػػرة حهِِ لػػن ال  ػػِؤ  فٌ ا نػػرة كال  ػػِؤ
سػػِبن كباثنػػ ا  ػػِؾ ، ػػن ك ػػِرن  م ذبػػـ ببػػذه اّ ظػػرة كاِّبػػِدئ قػػد  ِ باػػد اِِّػػِتِ َك

 إ ػػو ل الٌ ػػ؛ ين كاّسػػرقن ذػػراد  ػػاكببـ إّػػ  ار يػػِب اّ،رلِػػِك،ػػدكا ِػػِ لػػدذ   ِ
 اّػػػكازع اّػػػدل وم الٌ لُػػػه  اّ فػػػكس كليفبػػػِ ِػػػف ِف  ا ػػػدم حهػػػ  َػػػؽ غلر ػػػِ إ
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يِـ  ذه اّدكؿ َلف لطهبكف ِف  اكببـ ك ػكا ُػَِّلف ببػذه اِّبػِدئ ف ليِ َك
 سلِلن ليكف َِّبـ يَِؿ ِف قِؿ ذلل اّ ِحر غلر ا 

 بِِِّإ ٍف  ب ؿٌ ِؾ ِِؾ إلٌ إلٌ         ِّقِه ذو اّبَر ِي كذنِ كقِؿ ّل
ن اّقِطاػػن كاّ ثبػػت ِػػف  ػػقِِػػن اّبلٌ  باػػد إالٌ اّسػػرقن إ ـ َػػدٌ سػػلـ ال لقػػلكا 
 فٌ د اّك ػػِب بػػف ب،ػػدة ِ[ َػػدث ِ حبػػُُٗ/ْ))،ػػِإ ذػػو سػػ ف ِبػػو داكد ] كقكحبػػِ
ػػ   كا اّ اِػػِفم ذػػ ِ ِػػف اَِّيػػن ِكا  ِسنػػرؽ ّبػػـ ِ ػػِع ذػػِ بِ ِػػف اّيلحلػػلف سيػػقكِن

ػلٌ بس اِّ بِػلف( ِذَبسػبـ )ذَػ بف ب لر ُػَِب اّ بػو  ِن   سػبلهبـ ثػـ نهٌػ ِِ
سػبلهبـ بغلػر  لػتى   نهـ  ذقػِّكا    اّيلحلكف( اّ اِِف)ِكطهؽ سراَبـ( ذ ي كا )ذ 

ف نػػرج ِ ػػِحيـ يػػرببـ ذػػإف  ػػئ ـ ِف ِ  إ يػػرب كال اِ َػػِف؟ ذقػػِؿ اّ اِػػِف
ف  ػػئ ـ ظبػػكر ـ )ِم  إنػػذت ِػػف  انػػذت ِػػف ظبػػكريـ ِثػػؿ ِػػِ ِالٌ م كا   ذػػذاؾ

ػػػػـ ليك ػػػػكا  ػػػػـ م ِ ػػػػِحيـ ظبػػػػر ح ػػػػد غلػػػػر ـ  فٌ ف ِ بػػػػلٌ  ّيػػػػف إذام حػػػػِقب بـ  ّك
ذقػػِّكا   ػػذا َيِػػؾ؟ ذقػػِؿ   ػػذا َيػػـ ان  سػػِرقلف ّاػػِقب يـ ِثػػؿ ِػػِ حػػِقب بـ(اّ

ل  يـ رسّك  .. ركاه ِبك داكدَك
 باػػػد إقِِػػػن اِّ، ِػػػ  ا سػػػلِو الٌ اّسػػػرقن إ سػػػلـ َػػػدٌ ذّؾ ال لقػػػلـ ا كيػػػ

ػن ا سػلِ ػن ذػو  ػرع ان ِف  ِيػف كباد ِف لزلؿ يؿ داذ  إّلبِم ذِّدّك لن ِهِز
ف  ،ػػد ّػػل اّاِػػؿ اِّ ِسػػب اّػػذم ليسػػب بػػل قك ػػل يػػؿ ذػػرد ِػػف ِذػػراد ايِػػن بػػ 

ػػػػن ا  كقػػػكت حلِّػػػػل سػػػلِلن ِطِّػػػػب ب يِهػػػن اّ فقػػػػِت م كبلػػػت اِّػػػػِؿ ذػػػو اّدّك
ػػده ال ليفػػو ا ِّػػرض ِك حػػِ،زن ذا يػػِف اّفػػرد م ذػػإ اّيػػركرلن إذا يػػِف اّاِػػؿ َك

ل يفؿ بلت اِّػِؿ ب،ِلػ  اّ فقػِت   د ذّؾ  ذاياؼ ِك  لنكنن ِك يِف طفلن 
ػػن ّهَلػػِة اّيرلِػػن  ف ك،ػػد ،ػػِئ  لسػػرؽ م ذػػإذا َػػدث بػػرغـ  ػػذا االَ لػػِط ِاّلِز
 ك ك َد اّسرقن اّذم  ك قط  اّلد.م  ّلِيؿ ذقد سقط ح ل اَّدٌ 

ػِدة كقؼ اّنهلفن حِر ّذّؾ ِ م  حقكبن قطػ  لػد اّسػِرؽ ذػو حػِـ اِّر
كاذر ذلػل داذػ  اَِّ،ػن ل  ػٌ ػاِّسهِلف ؛ ي ك ك حِـ اّقَط كاّ،كع اّذم ُِِب

 إّ  اّسرقن
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م  البف َِطب بف ِبػو به اػن سػرقكا  ِقػن ِػف ب ػو ِزل ػن احبلدن  فٌ ركم ِ
ر بػػف اُّػػهت ذػػ ِر يثـلػػ ذػػ قركا كاح رذػػكا بِّسػػرقن م  ذ،ػػوإ ببػػـ إّػػ  حِػػر 

 بقط  ِلدلبـ م ذهِِ  ــ ب  فلذ  ػذه اّاقكبػن ذػلبـ م ُػَِكا   لػِ ِِلػر اِّػِؤ لف
ق ػػِإـف سػػلد ِ ابػػف  ،ػػن كاّ،ػػكع ِػػِ َِم ذهػػكال اّ َِطػػب ال لاطل ػػِ ِػػِ  سػػد بػػل ِر

ــ كـ،ػل اّهػك  بػف ـ ّسػلد ـ ابػف َِطػب سرق ِ م ذهِِ سِ  يلِبػـ حفػِ حػ بـ م ثػ
ٌ ػػيّػػؾ ذاػػؿ ذّػػـ ِ إذ لِػػف ان  ِك ّػػل ذقػػِؿم  ِبػػو به اػػن  ِػػف ذّػػؾ( ؾ )بػػدالن غِر

رباِئػػن. ؟ قػػِؿ  ب  ِ ػػؾ  ِق ػػؾرلػػدت   لػػِ ِز ػػو بيػػـ ِ ثػػـ قػػِؿ غراِػػن  ك،اػػؾ م
  اذ ػػب ذِحطػػل ثِِ ِئػػن م ذبػػذه َِدثػػن  حِػػر بػػف اّنطػػِب البػػف َِطػػبذقػػِؿ 

ذػػػو  َ ػػػ  ل ظػػػر اَّػػػِيـ ِكالن  ال لؤنػػػذ بذ بػػػل اِّ،ػػػـر فٌ كايػػػَن اّدالّػػػن حهػػػ  ِ
دكاذ  اّ،رلِن ذلز بِ بِلزاف اَّؽ كاّادؿ كلبَػث حػف اِّسػؤكؿ اَّقلقػو ذلبػِ 

 ذلكق  اّاقكبن حهلل
ل يػػػِف  ػػػك ٌ ػػػسػػػلد ـ باػػػد ِف حهػػػـ ِ  ػػػـ بقطػػػ  لػػػد حِػػػر  فٌ ِ كلػػػركل

 اّسبب اّرئلس ذو دذ  حبلده إّ  اّسرقن.
حقػػِب اّػػد لِ ذهػػف لفهػػت ِػػف اّسػػِرؽ إذا ذهػػت ِػػف  فٌ كقػػد بػػلف ا سػػلـ ِ
 ػػدركف ِػػػف ِقػػِؿ   حػػف ِبػػو  رلػػػرة ِك يػػػ  م   ػػدٌ حقػػِب ا نػػرة اّػػػذم  ػػك ِ

اِّفهػس ال ِ ػِع م ذقػِؿ   إـف اِّفهس ذل ِ ِف ال در ـ ح ػده ك اِّفهس؟ . قِّكا  
ػػػلِـ كزيػػػِة كلػػػ  و كقػػػد  ػػػ ـ  ػػػذا  و لػػػِػػػف ِِ ػػػو ِػػػف لػػػ  ـك اّقلِِػػػن بُػػػلة ُك

يؿ ِِؿ  ذا كسفؾ دـ  ذا كيرب  ػذا ذلاطػو  ػذا ِػف َسػ ِ ل كقذؼ  ذا ِك
نػػػذ ِػػػف ِي  ف لقيػػػ  ِػػػِ حهلػػػلم ذػػػإف ذ لػػػت َسػػػ ِ ل قبػػػؿ ِك ػػػذا ِػػػف َسػػػ ِ ل 

ت حهلل ثـ طرح ذو اّ ِرنطِ ذم.ك اه ِسهـ رك  . لِ ـ ذطَر  اّ ِر
ذلفػػػن بػػػف  كحػػػف ِبػػػو  حثِػػػِف حػػػف سػػػهِِف اّفِرسػػػو كسػػػاد بػػػف ِِّػػػؾ َك

 ُػػَِب اّ بػػو بػػف ِسػػاكد َ ػػ  حػػد سػػ ن ِك سػػبان ِػػف ِاّلِػػِف كحبػػد ان 
ِظػِّـ  ل  ػِج ذِػِ  ػزاؿ ٌ َُلف ل َ   لرل ِ اّر،ؿ ّ رذ  لكـ اّقلِِن فٌ قِّكا  إ
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ِ بـ. ركاه اّبلبقػو ئسل دـ   بال َ   ِِ  بق  ّل َس ن كلَِؿ حهلل ِفب و ه
 ذو اّباث  بِس ِد ،لد.
ن دحػػكة اِّظهػػـك ِسػػ ،ِب   قػػِؿ  قػػِؿ رسػػكؿ ان  كحػػف ِبػػو  رلػػرة 

 َِد بِس ِد َسف.ركاه ِ ا ذف،كره حه   فسل  . كاف يِف ذِ،رن 
  قػِؿ  لقػكؿ  ػس بػف ِِّػؾ كحف ِبو حبد ان ايسدم قِؿ  سػِات ِ

 . ركاه اَِد. ا ّلس دك بِ َ،ِبِذرن ف يِف يكـ كا  دحكة اِّظه  رسكؿ ان 
و اّاقلػػػدة سػػػلـ ذػػػس َ ػػػ  اّيػػػِذركف ِػػػ بـ كاّفػػػِ،ركف ِكحػػػداإ ا ذِّ ػػػِ

 سلـ.َقكقبـ ُِك ن ذو ظؿ ا 
نلػل ِػف يػِف  ح ػده ِظهِػن ي   قػِؿ حػف اّ بػو  كحف ِبو  رلرة 

ف ال ليػػكف دل ػػِر كال ف قبػػؿ ِِػػف حػػرض ِك ِػػف  ػػوإ ذهل َههػػل ِ ػػل اّلػػـك  ِػػ
ذم.ركا در ـ .  ه اّبنِرم كاّ ِر

ِف ف يػِػف ك ػِب باػد ِاّابد إذا ه فٌ  بكلن  رلفن ِنرل ِ َِدلثكبل ت ِ
 ِس ذػِن سػبَِ ل ل ػكب حهلػل كل،ػكزِكاؿ اّ قد اح دل حه  َدكد ان كحه  ِ

يػػف ال ل،ػػكز حػػف َقػػكؽ اّ ػػِس كا  حػػف َقكقػػل  يفػػرة  ف يػػِف  ػػؤالإ اّ ػػِسم ّك
ف ِ ِك لػدذ  ّبػـ ِػف اّظػِّـ  سػلق ٌص سػبَِ ل لػكـ اَّسػِب  ذػِنم  ؿ اّ ِر ِك

ف لػدنهكا  ػـ ف لدنؿ  ك اّ، ن كقبػؿ ِهِبـ قبؿ ِّلبـ ِف َس ِ ل بقدر ِِ ظإ
 اّ ِر.

ػػػن ِظفػػػِ ف   ّػػػل ٌِ ػػػره حهػػػ   ػػػذه اِّبػػػِدئ ِذػػػِِّرإ اّػػػذم ل  ػػػِ ِ ػػػذ  اِك
 ؟! ِف  ذٌ الٌ ف لسرؽ إِل  ّل  ٌ م ِكلا دم 

ّقػػػػِدة ذػػػػو ِاريػػػػن اّقِدسػػػػلن َػػػػلف ذػػػػ   اِّسػػػػهِكف بػػػػلد ذػػػػِرس باػػػػث ا
لف ذهِِ  ثرت ب اّاسيرلكف بغ ِئـ  ذه اّبلد اّ  اّنهلفن حِر بف اّنطِب 

ن اّ ػو يػِف ِػف بل بػِ سػكارا يسػرل ِيح،ػب  فلسػلدلل كرال ِػِ ذلبػِ ِػف غ ػِئـ 
ػػِ ِدكا  ػذا ي ِِ ػن قِد ػػل ك،ل ػل ذقػػِؿ  إفٌ ب  ا َِيػػرن  م كيػِف حهػػو  ِ ػػِإقِك

 ّر اكا.  اتى ك ر اّرحلن ّك تً ذاف   حففتى ذقِؿ لنِطب حِر 
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لػدم اّ ػػو قطاػػت ف ِفػػِنر  ػذا اّػػدلف ذػػو  ػذا اّبػػِب ِف حػػدد ايِػ فٌ كا  
 .لدو ف رة اّ و طبقت ذلبِ اّ اِّلـ ا سلِلن يِ ت ست ِطكاؿ اّ

اَّيػػػػـ  فٌ ُػػػهلبلن كاُّػػػبلك لن اّػػػذلف لزحِػػػكف َِفػػػِد قلُػػػر كاّّػػػلاهـ ِ
 ػذا بػلف  ؿِِ لَُػ ٌ م ّلاهـ  ؤالإ إ لدم يؿ لكـبِ سلـ لا و قط  هالؼ اي

سػػبِِ لزحِػػكف ال بػػلف كا ذػػو ظػػؿ ِبػػِدئبـ اّاهِِ لػػن َذػػراد  ػػاكببـ اّػػذلف   ػػ ِ
 ذو ظؿ ِبِدئ دل  ِ كحقلد  ِ. ذراد  اب    ِ
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 الدرس الثالث عشر
 التربية مِ ظَ سالم وعِ رحمة اإل بين الزنا د  حَ 

ػَب ّػلهلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  بسـ ان كاَِّد ن كاُّ ل ُك
ف كااله.   ِك

بػِ  ٌ ؛ يسلِلن )اّاقكبػِت حهػ  اّ، ػِة(  فػ  ّه ػِس ذو إقِِن اَّدكد ا 
ِت ك َقؽ ايع اّبغِة ك يفِ   اّ،رائـ ك ركٌ   ِف ّيػؿ ذػرد بـ حف ا  بِؾ اَِّر

ِّػ رل ػل كيراِ ػلحهػ   فسػل كحريػػل ِك اّ سػِئو كابػػف  م كقػػد ركل ل كسػػِا ل َك
)كسِط ل( دكف  قِؿ  "ِف َِّت  فِح ل  اّ بو فٌ ِ حف ِبو  رلرة  ِِ،ل
 ِره".ان ذو ِ ِف َدكد ان ذبك ليِدٌ  َد  

ِػػن ّه ػػِس  لـ حهػػ  اّز ػػِسػػكذػػو اّاقكبػػن اّ ػػو ذريػػبِ ا  ذلبػػِ  فٌ ي؛ َر
ِن ّهذرلن ِ كا، ِِحل  ـ َُل  ِ لير باِد ـ حٌِ إ ذلبِ إ قِذ ايطفِؿ  فٌ ي؛ ِ كَر

ػػػدكا ك ػػػـ ِ ػػػردكف يػػػِئاكف ال ِ م كا  قػػػِذ ـ ِػػػف ا ُػػػِبن ب ّبػػػـ ِػػػف ِف لّك
ِػنٌِ لي سػبك بِ بِّاػدكل ِػف ِاّ ػو  اّز ػِِراض ب  ّهزك،ػِت  بػِ بـ اّزا لػِت كَر

ِ ِِػراض اّز ػِ  ّلبفٌ ِف ِف    قؿ إ ذلبِ َِِل بفٌ  فٌ ي؛ اّافلفِت  بِّادكل ِلين
ِػن ّ:،بػػـ اّز ػػِة زكاِػف ِ ػػم كَر ض قػػكـ ف  ي ذببػِ َفظبػػِ ِػػف ِ فٌ ي؛ سػػر ِ ن ب ٌِ

 ريِ بِ.ِ
ا سػػلـ  ػػرع يػػؿ ِػػِ ِػػف  ػػ  ل إباػػِد َػػد اّز ػػِ ِػػف  فٌ ِػػ  ذّػػؾ يهػػل ذػػإك 

  قػِؿ  قػِؿ ذاػف ِبػو  رلػرة   مِيف إّػ  ذّػؾ سػبللن  طبلقل حه  اّ ِس ِِ ِ
 .اِ". ركاه ابف ِِ،ل"ادذاكا اَّدكد ِِ ك،د ـ ببِ ِدذ رسكؿ ان 

اِّسػهِلف حػف  كا اَّدـ ادرؤ    ت  قِؿ رسكؿ ان ِّق كحف حِئ ن 
كا ِِِ  بػكف ِػف اِّاُِػو ف ال  اػِقبكا اّ ػِس حهػ  ِػِ لر ياسػ طا ـ )ِم َػِّك

ه،ػػػ ( ذنهٌػػػقػػػدر االسػػػ طِحن( ذػػػإ كا إطػػػلؽ ف يػػػِف ّػػػل ِنػػػرج )ِك كا سػػػبلهل )َػػػِّك
 ئف لنطػِػِـ )اَّػِيـ ِك اّقِيػو( يا  ذػإفٌ َ،ن  ػرحلن يِ ػت(  مٌ سراَل ب 

ذم.ا ف لنطئ ذو ذو اّافك نلر ّل ِف ِ  ّاقكبن. ركاه اّ ِر
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اَّػػِيـ إذا حفػػِ حػػف ِػػ بـ ك ػػك ِسػػ َؽ اّاقكبػػن ذافػػِ ح ػػل  فٌ ِ ا ػػ كاِّ
 ف لاِقب ِ بِِ ك ك برمإ ذاِقبل نط .م نلر ّل ِف ِنط  

"اقبهػػكا    رسػػكؿ ان يػػِف لقػػكؿ فٌ اه ِبػػك داكد ِذلِػػِ رك  كحػػف حِئ ػػن  
   اَّدكد"الٌ ِف ذكم اّبلئِت حثرا بـ إ
 ذػػػكف بِّ ػػػر ذلػػػزؿٌ ُػػػَِب اِّػػػركإات اّػػػذلف ال لار كذككا اّبلئػػػِت  ػػػـ ِ

ػل ِ بػ  م ذرسػكؿ ان  م ذقد  ُػدر ِ ػل  فػكة َد ـ اّّزنِ ف  قبػؿ ِػ بـ لُك
 اّاثرات ذل  َِسببـ حهلبِ.

 قرار لسقط اَّداّر،كع حف ا  فٌ ِكَِد إّ  ِ فلنن كاَّ كذ بت اّ ِذال
ب ػػل الح راذػػل حهػػ   فسػػل ال ّ ػػبكد ِرباػػن اِّ،ػػـر إذا ،ػػوإ بػػل ِّاِق فٌ م ِم  ِ
ل برمإ ّػـ لر يػب  ٌ ؿ ِف اح راذل كزحـ ِل قبلؿ   فلذ اَّيـ حهلل بدـ  ٌِ  الٌ حهلل إ

م  نلػرةل ذػو  ػذه اَّػِؿ لؤنػذ ب ػبِد ل ايٌ ػم ذإ ببِ ِػف قبػؿ قرـ اّ،رلِن اّ و ِ
ه اَِّّػن  ػرؾ اّهَػِؽ ،ِز ذو ِثؿ  ػذم بؿ ا سلـ ِ ذل رؾ كال لقِـ حهلل اَّدٌ 
ر  ركبػػػل ليػػػكف بِثِبػػػن ِػػػف غـلػػػ فٌ ي حهلػػػل ؛ قِِػػػن اَّػػػدا بِػػػف  ػػػرب ذػػػو ِث ػػػِإ إ

ػِػِحزن  فٌ   إ ا ِّػِ ركاه ابػك  رلػرةاح راذل اس  ِدن  ٌِ  ذػرٌ  ِ ك،ػد ِػف اَّ،ػِرة ل ػ دٌ ا ّ
م  بر،ػػػؿ ِاػػػل حظػػػـ اَّ ػػػؾ ذيػػػربل بػػػل كيػػػربل اّ ػػػِس َ ػػػ  ِػػػِت َ ػػػ  ِػػػرٌ 

ػذم إ   ذقػِؿ  ذذيركا ذّػؾ ّرسػكؿ ان   ل َػدلث ٌ ػ ػل  ري ِػكه م قػِؿ اّ ِر
 َسف.

ا سػػلـ لسػػا  ِػػِ ِِيػػف  فٌ ّاقكبػػن حهػػ  اّ،ػػِ و ذػػإح ػػد  طبلػػؽ ا َك ػػ 
 َُِب اّ بو َ لؼ حف باض ِ سبؿ بف ِلِن بفاف ِبو ِذإّ   نفلفبِ م 

 ِػػرض َ ػػ   لُػػِب  ا ػػ ي  ر،ػػؿ ِػػف اي ُػػِر َ ػػ  ِيػػ   )ِم  ِ قػػِؿ
م ِم ّبػِ  ه  حظـ ذػدنهت حهلػل ،ِرلػن ذبػـش ( ذاِد ،هدة ح  زللن ُِر  َللن 

ػل ك  ط ذ ار ِح ّبِ كنؼٌ    كق  حهلبػِ ذز ػ  ببػِ م ذػدنؿ حهلػل ر،ػِؿ ِػف قِك
و كقاػػتي حهػػ  ،ِرلػػن لاكدك ػػل ذػػ نبر ـ بػػذّؾ كقػػِؿ اسػػ ف كا ّػػو رسػػكؿ ان ذػػإ ٌ 

ِثػؿ  ل ِ بَِد ِف اّيرٌ كقِّكا ِِ ِر  ذذيركا ذّؾ ّرسكؿ ان  م دنهت حهوـ 
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ك َِه ِه إ م   ،هػد حهػ  حظػـالٌ م ِػِ  ػك إل ّلؾ ّ فسنت حظِِاّذم  ك بل ّك
غُِف  نػؿ كا ّل ِئن  ِراخ )ِم ِئن حكد ِف ِنذِف ل  رسكؿ ان  ِرذ 

ِثِبػن يػربن بِئػن ،هػدة حهلل  ِر( ذليػربك ل ببػِ يػربن كاَػدة )ذّػؾ ّ يػكف ب
ِن بل(. ِ  بك داكد كاّ سِئو.ِ لنر،َر

ِػػن ا  ػػف َر ِ ذِ ػػ رط  ػػركطن م  ثبػػِت ،رلِػػن اّز ػػِف اَ ػػِط  لـ ِسػػِك
 قدـ ذير ِ ؛ ّػذّؾ ّػـ ِ،ػد َسػب حهِػو ِف م  ذلبِ ليِد ِف اِّس َلؿ  كاذر ِ

 ِك ذػو حبػد اّنهفػِإ اّرا ػدلف حهػ  ِسػهـ ذػو حبػد اّرسػكؿ  ِقػلـ َػد اّز ػِ
 قػلـ حهػلبـ َػػدٌ م اّاػلفم كيػػِف ،ِلػ  اّػذلف ِِ ِررباػن حهلػل ِركه ،ِلانػّ ػبِدة ِ
 .اَّد الح راذبـ حه  ِ فسبـ بِر يِب اّز ِ قلـ حهلبـ  ذااّز ِ ِ

ن  ػػػبكد حػػػدكؿ لػػػركف اّ،رلِػػػن رباػػػ ب ػػػبِدة ِالٌ بػػػت إ،رلِػػػن اّز ػػػِ "ال  ثذ
رباػػن ال  ػػ رط ِف ليػػكف اّ ػػبكد ِاّاػػلف كبدر،ػػن اّ ثبػػت كاّلقػػلفم كل  ِرمذاػػلن 
اّبػػػِقكف  دٌ ّايػػػ رباػػػن ِك سػػػَب كاَػػػد ِػػػ بـ  ػػػبِد لف َِ ػػػ  إذا  قُػػػكا حػػػ ِقػػػؿ

 ِف  كقلابِ حه  اِّ،ػـر ذكقات اّاقكبن حهلبـ بدالن م ِ بِلف بِّبلغ اّيِذب 
 ؿ.ُلاي

ػػـ ليػػف اّقُػػد ِػػف اِّبِّغػػن ذػػو  ػػذا ا الَ لػػِط   ػػ،ل  اّفػػِ،رلف حهػػ  ّك
حػػػراض اّ ػػػِس ِػػػف   ػػػكلل ِػػػِ اّػػػداذ  إّػػػ  ذّػػػؾ  ػػػك اَّػػػرص حهػػػ  ِ ٌ اّز ػػػِ كا  

كيػذّؾ ّ،اػؿ اّ بهلػل م سِا بِ بِّبلغِت اّيِذبن اُِّدرة ِف  فػكس ِرليػن 
هكيبػِ اِّ، ِػ  حػف كقكحبػِ كال  ذػل ل َػدث م  ػِدر اَّػدكث  حف ،رلِن اّز ِ

ف ف يثػرة اَّػدلث حػف كقػكع اّ،ػرائـ لبػػكا م ك ػذا  ػك ايِػر اِّقُػكد ذػػإذػكاه اي
 لِ بِ اق ػداإ بِِّثػؿ اّسػوإ دل اِّسهِلف كلغرم ياِؼ اّ فكس بإِر ِ ِّف ِ
ػػم ِك  ػػ  اّ ػػػِس َػػدكثبِ كال لقػػػدـ بػػِ ِر كبػػػن لس ب ٌ ِ َػػػلف ال لػػذير ِ اّ ػػػِس ذإٌِ

ػ  اّ بػو  دكف ا   ػِر قػؼ  ػذا َػِئلن لذم َػد حهلبػِ ِ ِثػؿ  ػذا ُِك    ِ ّك
ف ال لاػػكد ذلقػػكؿ ُػػ ات و ِاُػػلن ذسػػ ر ان حهلػػل ذهػػـ لػػره َِػػد ِِػػف كقػػ  ذػػ
 يذا كيذا.
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اِّ ػػػػب،   اّػػػذم لُػػػؿ  ب،َػػػػل إّػػػ  َػػػػد ِف ِػػػِ  كقػػػ  اّاقكبػػػػن حهػػػ   ٌ كا  
اّ ،سػػس  فٌ ؛ ية قػػكؿ ِػػف اِّػػِرٌ ِكم ِ ب،رلِ ػػل رباػػن ِػػف اِّػػِرة ِ هبسنػػليػػبطل ِ

ـ  قػػك  فٌ  ِالٌ ّبلػػكت  ثبػػِت اّ،رلِػػن ِِ ػػكع يػػذّؾ إِِ ػػكع بػػ ِر اّقػػرهف ك سػػكر ا
 ا.رض لساكف ببِ ذسِدن ِّفسدلف ذو اي اكيِرن اّقرائف اّلقل لن حه  ا نِذ ِ ِ

ك ػذا اِّ ػػب،   لر يػب ذػػو اَّقلقػػن ،رلِػن ِزدك،ػػن ذهػلس  ػػك اّ ػػنص 
ت حهلػػل  ػػزكة ا ِػػِ  ػػك اّاِبػػث اِّسػػ ب ر  ٌ ّغرلػػزة ذهػػـ لقػػدر حهلبػػِ كا  اّػػذم اسػػ ّك

ِػن ال ِػف ؿ  قِّلد اِّ، ِ  كقكا ل ل كهئ بياّبِز  دابل ذبك ّذّؾ ال لس َؽ اَّر
ِ رىٍِذىنه   ) ان كال ِف اّ ِس ذلقكؿ اّقرهف ح ل ِى ٍذييـ ًبًب  .{ِاّ كر  (}كىال  ىٍ ني

ػػػِ لقػػػ  ذػػػو   ػػػكك  ر اّػػػذم لراحػػػو  قِّلػػػد اّ،ِِحػػػن َ ػػػ  ِ اِّ،ػػػـر اِّ سػػػٌِ
ّف   ل  كال ليكف   ِؾ ل ،رلِ  فٌ ؛ يا حه  اِّ، ِ  يررن  قؿٌ اّنطلئن ذبك ِ
رة ل  ظػره ذػو نم ك ك ِ ركؾ ّيِلره كحذاب ا بِّقدكة اّسلئن   نطر اّادكل

 ف ل كب ذل كب ان حهلل. بِلن اِّطِؼ كحس  ِ
ِ ػػػل ِ ف سػػػ ر بػػػ  ِػػػر بِّذِػػػف َػػػرص ا سػػػلـ حهػػػ  ِحػػػراض اّ ػػػِس كَر

نػػػِه كلَػػػثبـ ِػػػف كراإ ذّػػػؾ م ِكف ال لفيػػػ   فسػػػل كال ِ،رلِ ػػػل لسػػػ ر اِّػػػرإ 
لـ.  بِّ كبن كاالس غفِر كان  كاب َر

 إّػػػ  سػػػهـ لقػػػِؿ ّػػػل  ػػػزاؿ  ػػػيِ ر،ػػػلن  ِػػػف ِر،ػػػلن  فٌ حػػػف ِبػػػو اِّسػػػلب ِ
ػػػػػل  اػػػػػِّ   م كذّػػػػػؾ قبػػػػػؿ ِ بِّز ػػػػػِ اّرسػػػػكؿ ان  ػػػػػكفى )ف ل ػػػػزؿ قّك كىاّـػػػػػًذلفى لىٍرِي
ػػ ىِتً  ُى ٍَ ِي لػػِ  ػػزاؿ ّػػك سػػ ر ل بردائػػؾ ّيػػِف  ذقػػِؿ ّػػل اّ بػػو  {ْ}اّ ػػكر   ( اٍّ
 بك داكد.،ل ِِّؾ ِكِنر . نلرا ّؾ 

كل ػػػبد م  لك،ػػب َػػػد اّز ػػِ ِػػِ كل،ػػِإ إّػػ  اّنهلفػػػن حِػػر بِسػػهـ ار يػػػب
ػػػـ لبػػػؽ ِ حقِبنػػػ ثػػػـ لُػػػلر اَّػػػدٌ م   ػػػبِدة اّرابػػػ  الٌ إ حهلػػػل ثلثػػػن  ػػػبِدة  دل ػػػل ّك

نػذ  َ ػ    كال ليػِد لػراه ِقػبلن اّراب  كلرسؿ حِر كلس دحو اّ ِ د م ِ َِ كِن 
لف  ق رب نطِه ل ظر إّحِر ر بن   رل ر،ػلن لر اِّػِؤ لف كلقػكؿ   ِِلل ِم َك

بػػػػـ اّ ػػػػِ د اِّقبػػػػؿ ِػػػػِ م ذف ا ِػػػػف اِّسػػػػهِلفف ال لفيػػػػ  ان بػػػػل كاَػػػػدن ِر،ػػػػك ِ
كل ػػ فس  ِ لك،ػػب اَّػػدٌ  ػػلئن  رى   ّػػـ ِقػػدـ  ػػذا اّ ػػِ د كلقػػكؿ ذل لقُػػده حِػػر 

ِن  فٌ ؛ يحِر اُّاداإ كلفرح   ِ  ،ِ ِف اّاقِب.ِسه
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  لِ ِِلػر ّلل ب رل ذلقكؿ ؿ إل لَِ ٌ ِ ِكلِ لل ر،ؿ لسا  ذات لكـ ظِ   
بػػػػل ِ كذل ػػػػن ل اِ قػػػػِف كراإ اّ نلػػػػؿ ذلِسػػػػؾ حِػػػػر ب لبلذل نػػػػ لػػػػتي اِّػػػػِؤ لف ِر

 سػ رت حهلػل كر،ػكت  ػٌل   ِ ف لكسػال يػربن كليربل بِنفق ل كلقػكؿ ّػل باػد ِ
  ِػػف سػػ ر حهػػ  ِنلػػل سػػ ره ان ذػػو اّػػد لِ  قػػِؿ رسػػكؿ ان  فٌ ّػػل اّ كبػػن ذػػإ

 . نرةكا 
ا ِػف َػدكد ان ُػِبت َػد  اب  و قد ِ فٌ  إ،ؿ لس غلثل قِئلن ِ ر  لل لكِن كل 
ِاُػػػلن( ِكنػػػذت  ػػػفرة ّ ػػػذب   فسػػػبِ ذ دري ِ ػػػِ كقػػػد كقاػػػت باػػػض )ار يبػػػت 

ك ػػو اّلػػـك م  كدا،بػػِ ذػػداكل ِ ِ َ ػػ   ػػفلت ثػػـ  ِبػػت باػػد ذّػػؾ  كبػػن َسػػ ن ِ
ره ان  اِد إّ  ِِ س ِ  ذل،لب حِر  ؟ذِنبر ـ بِّذم يِفِ م نطب إّ  قكـ ي 
 ؾ  يػػػِالن ،اهٌ ػػػِػػػف اّ ػػػِس ي اَػػػدن ببػػػِ ِ  نبػػػرتى ف ِكان ّػػػئ ؟! بدلػػػل )ك ظبػػػره(ذ 

،بػػػِ(  يػػػِح )كزكاج( اّافلفػػػن  يَبػػػِ )كزكا اذ ػػػب ِك م ُِػػػِر)كحبػػػرة( ي ػػػؿ اي
 اِّسهِن.

ػػف حظػػـ اّ ربلػػن ا سػػلِلن كحِػػؽ    َ ػػ  ذػػو  ثلر ػػِ ذػػو رذػػ  اّ فػػكسِك
 ذػو ِػف الٌ   إا ذو اّ ػِرلظلرن  لِف اّهذاف ال  ،د ّبِِ  َِّن ّزهبِ اّ ِكذ،ِف ا 

 كا ذو ظلؿ اّقرهف. ربـ 
ذقػِؿ لػِ رسػكؿ ان  سػهِو قػِؿ ِ ػ  ِػِحز بػف ِِّػؾ اي حف برلػدة 

 ه.ف  طبر و ذردـ و ِرلد ِ ٌ م كا   و ظهِت  فسو كز لتي  ٌ إ
ه اّثِ لػػػن و ز لػػػت ذػػػردٌ ٌ ػػػ  إ ػػػِه ذقػػػِؿ لػػػِ رسػػػكؿ ان ذهِػػػِ يػػػِف ِػػػف اّغػػػد ِ

ػػل ذقػػِؿ   ػػؿ  اهِػػكف باقهػػل بّػػ  ق( إرسػػؿ رسػػكؿ ان )ذ  ػػ ِك يػػركف ِ ػػل ِ   سن
ذقػد رده رسػكؿ م  كذػو اّاقػؿ ِػف ُػَِّل ِ ذلِػِ  ػرل الٌ  لئِ؟ ذقِّكا ِِ  اهِػل إ

ػػػل ح ػػػل ّاهػػػل ِ، ػػػكف ( كسػػػ ان ) ف ل،ػػػد ّػػػل ذرلاػػػن ؛ ذّػػػؾ ِػػػف ِ،ػػػؿ ِؿ قِك
ِػن بػل   رحلن ذلباد ح ل َدٌ  ػِ ذسػ ؿ اّػر،ـ َر م ذ  ػِه اّثِّثػن ذ رسػؿ إّػلبـ ِلين

ػػِ ح ػػد ِ،لئػػل إّلػػل ذقػػد رده اّرسػػكؿ )م س بػػل كال باقهػػل ل ال بػػ ٌ ػػح ػػل ِ ( ِلين
ذ،ػِإ اّلػل ذػو م اّر،ػؿ ّػـ ل را،ػ  حػف يلِػل كاح راذػل  فٌ  ِالٌ ذو اِّرة اّثِّثػن إ

( َ ػ  قػِؿ ّػل ) ف لقػلـ حهلػل اَّػدٌ ( ال لرلػد ِكرسػكؿ ان )م اِّرة اّرابان 
ِؿ  اػـ ذَل ػذاؾ َػلف ّػـ لبػؽ    ػؿ  ي بػِ؟ قػ ّػل بهفػظ ُػرل  ذو ركالن  بيل ِ
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ف لباد   فلذ اَّيـ ن ذرلان يِ ت ل كسؿ ببِ ِف ِ،ؿ ِل( ِِِـ رسكؿ ان )ِ
 ً،ـى ر بل ذري ًِ م ذهِِ يِف اّرابان َفر ّل َفرة ذ ي حف  ذا اّر،ؿ 

م كيػِف  كب ل ّي ؼ ِػِ اق رذػل  كباد ذّؾ ان هؼ ذلل اَُِّبن ذو ِِر
ِن ف لسػ ر حهػػ   فسػل ذِػػف سػػ ر ِ،ػدلرا بػػل ِ ِ سػػ ره ان ذػو اّػػد لِ كا نػػرة م سػه

ان لذبـ كيلِبػـ  ػذا  ذَلف سِ  اّرسكؿ  س لرلف ملر لَب اّان س ٌ  فٌ كا  
 . ركاه اّنِسن. ن ّكسا بـِـ قِؿ  ّقد  ِب  كبن ّك قسِت بلف ِي  ذلل

ر بػػل ًِ ل قُػػن  ػػذا اّر،ػػؿ ِػػِحز بػػف ِِّػػؾ "ذػػ ي نػػر كقػػد ،ػػِإ ذػػو ركالػػن ِ
  ا ظػر إّػ   َػد ِِ ُّػَِبلُِػَِبل لقػكؿ ِ ر،هلف ِػف ذر،ـ ذسِ  اّ بو 

م ـ اّيهب ذسػيت ح بِػِ ،ٍ ـ رى ،ً   ري س ر ان حهلل ذهـ  دحل  فسل َ   ذا اّذم
لػػف ذػػلف كذػػلف   ِلفػػل َِػػِر  ػػِئؿ ر،هلػػل ذقػػِؿ ب، سػػِر سػػِحن َ ػػ  ِػػرٌ ثػػـ 
 ذقػِال ذا اَِّػِر مقِؿ  ا زال ذيل ِػف ،لفػن  ػم  َف ذاف لِ رسكؿ ان    ذقِال

  ػػدٌ ِ ِ فنػػنليِػػِ ه؟ قػػِؿ  ذِػػِ  ه ِػػِ ِػػف حػػرض ِيػػؿ ِػػف  ػػذال  ان ِػػف   لػِ  بػػو
فػػن  ػػذا اَِّػػِر( يػػؿ ،لِػػف ِ  ػػدٌ لِيِػػِ كا  ِ  يِػػِ ِنليِػػِ ِيػػؿ ِ ػػل )ذيِػػف ِ

  بِر اّ، ن ل غِس.ل ا ف ّفو ِ ٌ كاّذم  فسو بلده إ
ِن قػػِؿ  ذ،ػػِإت اّغِِدلػػن  م  كحػػف برلػػدة  ك ػػو اِػػراة ِػػف ،بل ػػن ِليػػ

ذ،ػِإت إّػ  اّ بػو  م سػهِو بػؿ بغلػرهِػِحز بػف ِِّػؾ ايد ز ت بر،ؿ ّلس بكق
 ـ كيِ ت ِ زك،ن َُِ ن ك اهم  ر وو قد ز لت ذطبا  ٌ ِ رسكؿ ان إذقِّت ل
ػـ لي   ِ رسكؿ انذردٌ حقِببِ  ك اّر،ـ َ   اِّكت  فٌ ِ م ثػـ  هلبػِ اَّػدٌ ح قػـّك

 ػت قػػد حهِػت كسػػِات بقُػػن كيِِ يػػِف ِػف اّغػػد م ذهِػ ّلػػل ذلِػِ باػػد ،ػِإت إ
اّػر،ـ ذػو  ف لقلـ حهلل َدٌ ه ثلث ِرات قبؿ ِردٌ  رسكؿ ان  فٌ ِِحز يلؼ ِ

 ػو  ردٌ  ـى قِّت لِ رسكؿ ان ًّ  م نرللف ،ِإت إّلل ِرة ِّذّؾ َ؛ بان اِّرة اّرا
ِػِ   ِ قػِؿ و َّبه  ِف اّز ػِ ٌ م ذك ان إا ِِحزن   و يِِ رددتى ف  ردٌ ِ ّاهؾ  رلد

ف م ذػػػػِذ بو َ ػػػػ   فسػػػػؾ ذػػػػِذ بو ا  م حهػػػػ سػػػػ ر ف  ِال  رلػػػػدلف ِ  ِم م ال 
ػػك ّػػـ   ا َ ػػ ػػبكرن  كبقلػػتٍ  ذر،اػػتٍ م  هػػدم  ػػدت ّك ػػم   ػػل ال قػػذت  فسػػبِ  ّك ٌِ  ِذه
ػػدت ِ ػػدمّك د ػػل م    ػػل بُِّػػبو ذػػو نرقػػن قِّػػت   لػػِ رسػػكؿ ان م  ػػذا ّك قػػد ّك

 ػذه اِّػراة  لػردٌ  ذقػد يػِف رسػكؿ ان قِؿ  ذػِذ بو ذ ريػالل َ ػ   فطِلػل م 
ف  بػػِ ِِيِم ذيػػِف بإِ لراقبك بػػِ اسنػػبِ ِك لباػػث حهلبػػِ َرٌ ِػػرة ذهػػـ لَبسػػ ذػػو يػػؿٌ 
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ذػن ببػِ م لبغلػل ِر م ك ذا ِػِ يػِف رسػكؿ ان   للف ال    برب ِك ذو ايقؿ ِ
السػػػ غ ِإ حػػػف يػػػؿ اّطاػػػِـ كاا حهػػػ  ُِػػػب  قػػػِدرن ذبقلػػػت  ريػػػال ك ربلػػػل َ ػػػ  ِ

هلببِ   بػو  ِلػ    ل بُِّبو ذػو لػده يسػرة نبػز ذقِّػت ذطِ ل ِ ذهِِم ثدللبِ َك
دم بِّز ِ ذطِ ل كقد ِ  َل ذاؾ ّـ لبػؽ ّرسػكؿ ان يؿ اّطاِـ م ان م  ذا ّك

ت حهلبػػِ ذ ػػيـ م ِم ذرلاػػن  ػػرحلن يِ ػػت ّلباػػد ببػػِ َػػد اّػػر،ـ حػػف  ػػذه اِّػػراة 
ػػثػػـ ِ م    ي ػػؼ ح ػػد ر،ِبػػِلبػػِ ثلِببػػِ ّػػئٌل ت حهِم  ّفٌػػم ثلِببػػِ  َي ًِ فػػر ر ببػػِ ذ

لػد ذ م ِر اّ ِس ذر،ِك ِ ّبِ إّ  ُدر ِ ِك ػ   قبؿ نِّد بػف اّّك بَ،ػر ذِر
 لػِ ِبلن  م ِ ِ ذقِؿلٌ ل إسبٌ  بِ ذسِ  اّ بو راسبِ ذ ي  اّدـ حه  ك،بل ذسبٌ 

اِّر يػػب  قػػد  ِبػػت  كبػػن ّػػك  ِببػػِ ُػػَِب ِيػػس منِّػػد ذػػك اّػػذم  فسػػو بلػػده ّ
. ِنر،ػل ِسػهـ ذ ػت   حهلبػِ كدي ِػر ببػِ ذُػهٌ م ثـ ِر ّل فً ّغي      اِّاُِو مِ
 بك داكد.ِك

 اّبنِرم حف حِراف بػف َُػلف ثػـ الٌ َدلث اّذم ركاه اّنِسن إكذو اّ
 ُهو حهلبِ لِ  بو ان كقػد ز ػت ذقػِؿ  ّقػد  ِبػت   ُه  حهلبِ ذقِؿ ّل حِر

 كبػن ِذيػؿ   ؿ اِّدل ن ّكسا بـ ك ؿ ك،ػدتى ِف ِ كبن ّك قسِت بلف سبالف 
 ف ،ِدت ب فسبِ ن  اِّ .ِف ِ

ـ ببذه اِِّرة  ذقد يِف رسكؿ ان  بػِ يِ ػت  ٌ  ِالٌ اّزا لن ِف  فسػبِ إَِر
 لػػل باػػد يػػؿ حػػدة حهلػػل ك   م ذهػػـ  ػػزؿ  هػػ ٌ  ان ذلبػػِ حهػػ    فلػػذ َيػػـَرلُػػن 

 قلـ حهلبِ َيـ ان.ل قيو ِ،هبِ َ   ِ
م ِِػػِ ال   بِحػػللف ذػػو  فػػكس ِحظػػـ اّ ربلػػن اّ ػػو غرسػػبِ  ػػذا اّػػدذِػػِ ِ

ّ ػرؽ كاّغػرب  ػؿ اسػِطلر م ذلػِ ِ ػؿ ايرض ذلػِ ِ َ ػ  ذػو اي ،د ّبِ ِثػللن 
رك ػػػػِ ِػػػػِذا ُػػػػ ات دئ ػػػػِ ُػػػػ ات ِػػػػِ ُػػػػ ات ِػػػػف اِّا،ػػػػزات ذ  ػػػػذه  ػػػػو ِبِ

 ِبِدئيـ؟
اّهبػػـ طبػػر قهكب ػػِ ِػػف ِاُِػػلؾ كيِػػِ سػػ رت حهل ػػِ ذػػو اّػػد لِ حلكب ػػِ 

 ذِس ر ِ حهل ِ لـك اّدلف. اّهبـ اِلف.
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 الدرس الرابع عشر
 سالمول فتنة في اإلأ

ػَبل كؿ ان كحهػ  هحه  رسكاُّلة كاّسلـ بسـ ان كاَِّد ن  ّػل ُك
ف كااله.  ِك

ّ ػػػِ  ػػػؤك  ِ يهبػػػِ كال  يه ػػػِ إّػػػ   ُػػػه  لػػػِ َػػػو لػػػِ قلػػػكـ بػػػؾ  سػػػ غلث ذ 
 ّ  غلرؾ طرذن حلف.ِِ فس ِ كال إ

 . لـك اّثِِف ح ر ِف ذم اَّ،ن لذير ِ بِس  بِد حثِِف 
َػب إّػ  قػرلش ِػف سػ نم كيػِف ِ ةاّنلذن اث  و ح ػر   ّك  حثِِف 
لبـ حثِِف الف ّبحِر يِف  دلدن  فٌ ي حِر بف اّنطِب  ـ. ا حهلبـ ذهِِ ّك
 سبب اّف  ن.ذيِ كا ف  ذا اّهلف لِِف كاِّ ِذقك ذِس غؿ ياِؼ ا 

 ػت بم  ػؿ ِنرج ابف حسِير حف اّز ػرم قػِؿ  قهػت ّسػالد بػف اِّسػلٌ ِ
ػػػِ يػػػِف  ػػػػ ف اّ ػػػِس ك ػػػ  ل؟ ذقػػػِؿ ابػػػػف   نبر ػػػو يلػػػؼ يػػػِف ق ػػػػؿ حثِػػػِف؟ ِك

ػػػ اِّسػػػلب ػػػ مِ   ق ػػػؿ حثِػػػِف ِظهكِن ِن ػػػف ق هػػػل يػػػِف ظِّ ػػػف نذّػػػل يػػػِف م ِ ِك ِك
ِ حبد ان بف ِبو سػرح ُِػرم ذِيػث حهلبػِ كاّلنػ   حثِِف ذقد كٌّ  ا مِاذكرن 

ل لظهِبػـ ٌ ػل ػيكف إّلػل كاّػلبـ  ػذا ب   ػؿ ُِػر إّػ  حثِػِف س لف. ذ،ِإ ِ
ف م ِكبػػ  بػػف ِبػػو سػػرح ِِ ل بػػدده ذلػػل إّػػ  كاّػػو ُِػػر ي ِبنػػ ذي ػػب حثِػػِف 

  ػؿ ُِػػرم كيػرب باػػض ِػف ِ ػِه ِػف قبهػل ِػف ِِػِف لقبػؿ ِػِ  بػِه ح ػل حث
سػػػباِِئن ر،ػػػؿ ذ ّزػػػكا  ِِػػػف يػػػِف ِ ػػػ  حثِػػػِف ذق هػػػل م ذنػػػرج ِػػػف ِ ػػػؿ ُِػػػر

بف ِبو سػرح اذو ِكاقلت اُّلة ِف ُ     اِّس،د ك يكا إّ  اَُِّبن 
ِئ ػػػن رسػػػهت حم ِك ـ حثِػػػِف بيػػػلـ  ػػػدلدذقػػػِـ طهَػػػن بػػػف حبلػػػد ان ذيهٌػػػم ببػػػـ 

ف لسػِ  ّ ػيكل  ػؤالإ اُِّػرللف كل ُػفبـ ب ِ ػل ِإّلػل  طهػ ريو ان ح بِ
ذطهػب ِ ػل  ِف حِِهبـ ككاّلبـ ِك لاّزلم كدنؿ حهلل حهو بف ِبو طِّػب 

 ِثؿ ذّؾ.
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ٌِ ظـ اَّرلن اّ و ِ َبِ ا نو اّقِرئ ح  ِؿ   ِ ِ ن اِّسهِلف سلـ ّاِ
ن ا ف لطِّبكا بَقكقبـ ِيلؼ يِف ّبـ ِ سلِلن كبُفن حه  سهطن ذو اّدّك

راس،بِ ّك،ل كبدكف َ،ِب نُِن ك  ؿ ِِذا يِف رد اّنهلفن اّرا ػد ٌِ م ك   َك
   ان ػِركا ر،ػلن  بػـل ِِّ سِ   يكا ـ ِف كاّلبـ قػِؿ ّ ٌِ  حثِِف بف حفِف 

 ل حهليـ ِيِ ل .لكّا ِ
ن( لطهػػػب )اّدلِقراطلبػػػػحهػػ  در،ػػػِت ِػػػِ سػػِ  اّلػػػـك  ػػذا اّيػػػلـ لِثػػػؿ ِ
ن ِف اّ ِيلف ِ  ػِر اّ ػِس م ذ   ل كاّلػِ حهػلبـن ِركا ِف لريك ف لرئلس اّدّك

ل ٌ ػح حه  اّرغـ ِػف ِبو بيرم كحزؿ كاّو ُِر بف ِبو سر حهلل بَِِد بف ِ
 قربِئل.يِف ِف ِ

 ػػػؿ ل ظػػػركف ذلِػػػِ بػػػلف ِ ُػػػِر كنػػػرج ِابػػػـ حػػػدد ِػػػف اِّبػػػِ،رلف كاي
ف ِاػلم ُِر كابف ِبو سرح  ػ ذنرج َِِد ِك ٌِ ِ يػِ كا حهػ  ِسػلرة ثلثػن م ذه

ُػػَِب َِِػد ِػػِ قػػِؿ ّػل ِذم سػكد حهػػ  بالػر ـ بغػػلـ ِِـ ِػف اِّدل ػػن إذا  ػٌلػِ
ػػِ  ػػ  ؾ ي ـ ػػؾ م  ػػِ غػػلـ ِػػركاف  ػػِرب ِك طِّػػب؟ ذِػػرة لقػػكؿ ّبػػـ ِ قُػػ ؾ ِك

ػػرة لقػػكؿ  كاّػػو ُِػػرم ذف  ػػكه ذك،ػػدكا  ّػػ ِ ػػِ غػػلـ ِِلػػر اِّػػِؤ لف ك،ب ػػو إِك
كذػلف بف ِبو سرح إذا ِ ػِؾ َِِػد م اِف حثِِف إّ  ذلل   ِ ِ ِي كبن ِال ي ِبن 

بػل( كقػر حهػ   بطػؿ ي ِبػل )كال   نػذذػو قػ هبـ ِكر َلهػن( ف ذَِ ؿ )كدباػكذلم 
ّلػؾ لػ ظهـ ِػف ل،ػوإ إكاَػبس  )كابؽ ذو ِ ُػبؾ( َ ػ  ل  لػؾ ِرلػو م حِهؾ

 ف  ِإ ان  اِّ .ل  لؾ ِرلو ذو ذّؾ إ)كل يك( ِ ؾ ّ
م ذ،ِاػػكا طهَػػن كاّزبلػػر  كا اّي ػػِب ذزحػػكا كر،اػػكا إّػػ  اِّدل ػػنذهِػػِ قػػرؤ 

ػػػف يػػػِف ِػػػف ِِ كسػػػادن كحهل ػػػ كا اّي ػػػِب بَيػػػر بـ ثػػػـ ذٌيػػػم ب َِِػػػد ُػػػَِا ِك
 الٌ م ذهػػـ لبػػؽ َِػد ِػػف ِ ػػؿ اِّدل ػػن إك ـ اّي ػػِب قػرؤ نبػرك ـ بقُػػن اّغػػلـ ِكِك

 . غيب حه  حثِِف 
ػػ نِػػس كثلثػػلف سػػ ن ذَُِػػر اّ ػػِس حثِػػِف  ٌِ  ِ ِرل ذّػػؾ حهػػو  م ذه

 رم باػػث إّػػ  طهَػػن كاّزبلػػر كسػػاد كحِػػِر ك فػػر ِػػف اُّػػَِبن كيهبػػـ بػػد
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اػػل اّي ػػِب كاّغػػلـ م ِِػػف  ،ِ ػػدكا ذػػو ِاريػػن بػػدر  ثػػـ دنػػؿ حهػػ  حثِػػِف ِك
  ِ ػذا اّغػلـ غلِػؾ؟ قػِؿ  اػـ م كاّبالػر بالػرؾ؟ قػِؿ  ذقِؿ ّل حهو كاّبالرم
 كاّنِ ـ نِ ِؾ؟ قِؿ  اـ.  اـ م

هػػػؼ بػػػِن  ِػػػِ ي بػػػتي  ػػػذا قػػػِؿ  ذ  ػػػت ي بػػػت  ػػػذا اّي ػػػِب؟ قػػػِؿ  الم َك
  ذا اّغلـ إّ  ُِر قط كال حهـ ّو بل. ك،بتي  كالم ِرتي بل م كال ِاّي ِب 

حثِػِف ال لَهػؼ ببِطػػؿم  فٌ ا ِكحهِػك م ُػَِب َِِػد ِػف ح ػده ذنػرج ِ
ِػف غلػر ك اّذم ي ب اّي ِب ِركاف ي بػل ِػف غلػر حهػـ حثِػِف  فٌ ّبـ ِ ثـ بدا

 ذ ل.ِ
 فػر ِػف زحِػِإ اّثػٌكارم كال ف ليكف اّذم قِـ ببػذا  اّ زكلػر كال لس باد ِ

ػكا ِّبـ سِبقن ذػو ِثػؿ  ػذا اّ زكلػر ذذ ؛ إا ذّؾ ف لفاهك غرابن ِ ِػر ـ َػلف حِز
حِػػػِئبـ باػػػض ز  كذػػػن كاّبُػػػرة إّػػػ  اِّدل ػػػن دٌس حهػػػ  اّنػػػركج ِػػػف ُِػػػر كاّي

ركا ذػػػزكٌ م يبػػػر حػػػدد ِػػػف اِّسػػػهِلف حهػػػ  اّنػػػركج ِابػػػـ م لَِهػػػكف ببػػػِ ِ َلهػػن
ذلبػِ لدحكف اِّسهِلف  اِِّؤ لف حِئ ن كطهَن كاّزبلر  ـا ِ حه  ّسِف ِي ِبن 

ؼ حه  اِّدل ن ّق ِ ـ  ارؼ َقلقن  ذه اّندحن إ ؿ حثِِفإّ  اَّز  باد الٌ م ّك
 . كقكع اّكاقان كاغ لِؿ حثِِف 

ف لسػهِبـ ِػركاف اّػذم يػِف ركاف ح ػده ذػو اّػدارم ذطهبػكا ِ ػل ِكيِف ِػ
يػػو لَػػِذظ حثِػػِف  كاف اّنهلفػػن ِك لا ػػزؿ حػػف اّنلذػػن مرئػػلس دلػػ حهػػ   ّك

ػػن ا  د كحػػد اّثػػِئرلف ل يػػِف قػػٌ ػػ ِالٌ  ػػذلف ايِػػرلف إم رذػػض  سػػلِلن لبػػن اّدّك
ا ِ كحػدن هل ػحطػ  حم ِكِػراإ االُِػِر اّػذلف ل ػ يكف ِػ بـ بازؿ ِركاف كحػزؿ ِ

ػـ   لبـ سػلق هك  ٌِ ل حهـ  ٌ ؛ يذهـ لسهِبـ ِركاف ِ بذّؾ م ا كثلقن ِ كحبدن ُِدقن  م ّك
ـ لسػها ف ا ِبػدن طبلان ر،ؿ ال لطلؽ ِ ِِ  و ٌ ِِ ذاهل ِركاف "كا  ب لفاؿ ذّؾ ريِ

 كؿ.ِ إّ  سَِن اّق ؿ كا حداـ" ؛ ّذّؾ رذض اِّطهب اي سِ ن بلدلل إ
ػػِ اِّطهػػب اّثػػِ و ك ػػك اح زاّػػل حػػف اّنلذػػن ذقػػد اس  ػػِر  ِ ذلِػػِ لنػػٌص ٌِ
َػد ذقبػِإ اُّػَِبن اّػذلف ِك نَػد اّابِدّػن اّثلثػحبد ان بف حِػر ِ حثِِف 
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 فٌ   إ ِف ُػػػِبن ِرلبػػػـ ذقػػػِؿ حثِػػػكا   باهِبػػػـ ككرحبػػػـ  ػػػبد ّبػػػـ اّرسػػػكؿ 
م ذِػػِذا ق هػػك و  ف ابلػػتي م كا  ،لػػببـ  ريػػك و لػػدكف  نهاػػو ذػػإف ِ ػػؤالإ اّقػػكـ لر 

سػلـ ك نهػ  ن ذػو ا  ٌ  ػذه اّساػ الم ذػل  سػفـ   حِػر ،ِبل حبػد ان بػف  رل؟ ذ 
ػػلن يػػِف اّرسػػكؿ  حثِػػِف  فٌ قِلُػػِ ِّبسػػيل ان م يِػػِ ِ قػػد  قػػد ذيػػر ُك

ِه ببِ م لن اّ بكلن  و ُِك  ِالن ِ سربِؾ لكِن "لِ حثِِف إذا ان يس   ك ذه اُّك
اّرسػكؿ  فٌ ال ذل  نهال ّظػِّـ" م كذػو ركالػن ِنػرل ِرادؾ اِّ ِذقكف حه  نهِك
 ػػان حسػػ  ِ فٌ ِف إ  لػػِ حثِػػ قػػِؿ ّػػل ُن رادؾ اِّ ػػِذقكف ف ِِ ذػػإف لهبسػػؾ قِل

ّبسػل ان ّبػِس اّنلذػن ل  نهاػل َ ػ   هقػِ و لػـك اّقلِِػن م ذقػد ِحه  نهال ذػ
ػػػفبـ اّرسػػػكؿ  ك ػػػِ  ػػػـ لرلػػػدكف بقػػػكة  اّثػػػكار اِّ ِػػػردكف اِّ ػػػِذقكف يِػػػِ ُك
ػػلن اّ ػػو ِ كحثِػػِف م ف لير ػػكه حهػػ  نهاػػل اّسػػلح ِ ػػِه لرلػػد   فلػػذ اُّك ُك

 . ببِ رسكؿ ان 
ِك اػػكا ح ػػل اِّػػِإ اّػػذم   ف،ػػر بػػل بئػػر  َُِػػر اّثػػكار دار حثِػػِف 

ّػ  اِّدل ػن ك،اهبػِ ِـ اّب،ػرة إٌلػن اّ و ا  را ِ ِف نِّص ِِّل ذو ِكائؿ ِرِك
م  ّلػل بػثلث قػرب ِِهػكإة ِػِإذباػث إ ِ ُدقن ِ ل ّهِسهِلف ذبهل ذّؾ حهل ػ

الف ح ػػل ِػػف ِػػكاّو ب ػػو ّلػػل ك،ػػرح بسػػبببِ حػػدد ِػػف اِّػػداذذِػػِ يػػِدت  ُػػؿ إ
ؿ إ م ثـ قِؿ الب لل اَّسف كاَّسلف اذ بِ  ّلل اِِّإ ِ ـ كب و ِِلن َ   ُك

ِ حه  بِب حثِِف  بلر ّلل كباث اّز ا لُؿ إَدن ِل  دحِ ذم بسلفيِِ َ    قِك
اب ػػػِإ ـ  ُػػػَِب رسػػػكؿ ان ِػػػف ِ كباػػػث حػػػددم كباػػػث طهَػػػن اب ػػػل م اب ػػػل 

ػػػم يػػػب اَّسػػػلف بػػػف حهػػػو بِّػػػدِِإ لِ اػػػكف اّ ػػػِس ح ػػػل َ ػػػ  ني  رح كيػػػذّؾ ،ي
 .ق بر ِّك  حهو  جٌ ك ي م َِِد بف طهَن 

ِػر ِرة اَّسف كاَّسػلف كابػف اّزبلػر كابػف حهن طِ رة  َت إث بهتذقد ِ
ار اّنهلفن ّق هل َ   رد بـ ِ ذو ُد اِّ ِردلف اّكاقفلف حه  بِب دبلإ َس ن 
 حقِببـ.حه  ِ
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ك ػػػػك م ل دنػػػػؿ حهػػػػ  حثِػػػػِف ٌ ػػػػِكنػػػػرج َِِػػػػد حػػػػف اِّغلػػػػرة بػػػػف  ػػػػابن ِ
ػؾ إٌ ػ  إ َُِكر ذقػِؿ ٌِ حػرض حهلػؾ ِ وٌ ػم كقػد  ػزؿ بػؾ ِػِ  ػرل كا  ن ِػِـ اّاِ

 ت حه  اَّؽ م ِكا كقكة حددن  ِاؾ فٌ ِبهبـ ذإف  نرج ذ قِ ٌِِ إ     ثلثِنُِالن 
ػػكا  م ك ػػـ حهػػ  اّبِطػػؿ  ل ذ قاػػد ِ سػػكل اّبػػِب اّػػذم  ػػـ حهلػػف  نػػرؽ ّػػؾ بِبنػػِ ٌِِ

 ػت ببػِ )ذهػف لسػ طلاكا ق هػػؾ بـ ّػف لسػ َهكؾ ِك ٌ حهػ  راَه ػؾ ذ هَػؽ بِيػن ذػإ
  م ذقػِؿ حثِػِف   ػؿ اّ ػِـ كذػلبـ ِاِكلػنبـ ِ ٌ ِ ِف  هَؽ بِّ ػِـ ذػإٌِ كا     ِّؾ(

ػػ ٌِ  ػػل بسػػفؾ ٌِ ذػػو ِ ؿ ِػػف نهػػؼ رسػػكؿ ان كٌ ذهػػف ِيػػكف ِ ؿنػػرج ذ قِ ػػِ ِف ِِ
ػػػم ِك اّػػػدِِإ لهَػػػد   لقػػػكؿ  و سػػػِات رسػػػكؿ ان  ٌ ِ ِف ِنػػػرج إّػػػ  ِيػػػن ذػػػإٌِ

م ذليكف حهلل  ُؼ حذاب اّاِّـ م ذهػف ِيػكف )كليفر( ر،ؿ ِف قرلش بِين 
ػػػػػػػِك م ػػػػػػػِ ِ ،ػػػػػػػِكرة رسػػػػػػػكؿ ِ ِف اَّػػػػػػػؽ بِّ ػػػػػػػِـ ذهػػػػػػػف ٌِِ  ذػػػػػػػِرؽ دار  ،ر ػػػػػػػو ِك

 .ان 
بك ِػِ ّلَرسػِ ِ ِذػذ اّػدار اَّسف كاَّسلف اب ِ حهو ِرسهبِِ ِ ّقد كقؼ

 نركف.م كهكحبد ان بف حِر م كيِف ِابِِ حبد ان بف اّزبلر 
 فٌ  ِالٌ م كيػػِ كا قػػِدرلف حهػػ  ذّػػؾ إِ ِسػػ ادلف ُّػػد اّثػػكار ،ِلانػػ كيػػِ كا

م لهقػػو سػػلَل كلػػذ ب ح ػػل  ِػػر يػػؿ ِػػف كقػػؼ ّلػػداذ  ح ػػل بػػ فِ حثِػػِف 
ِـ  حـز حهليـ"ِ كيِف لقكؿ ّبـ ِز ِ ر،ا ـ ذكيا ـ ِّ يِف ـ بلك يـ" ك سهَ يـ ّك

 كا بسببو دِِإ".  برقالٌ ِ ِ ديـ ان ِلقكؿ ّبـ "
"داره  ػػِ رلف سػػلكذبـ ك كا لػػل ذػػرص ق ػػِّبـ كقػػ هبـ  ذقػػد َُِػػر اّثػػكار

ف اّقػػػ  ان كذػػػو ح قػػػو قطػػػرة دـ   "ِػػػِ َِػػػب ِ  يهِ ػػػل اّنِّػػػدةذلرذيػػػبِ قػػػِئلن 
 الِرئ ِسهـ" .

 كا لػػػػل ذػػػػرص اّنػػػػركج ِػػػػف اّػػػػدار اَُِِّػػػػرة كاّ ،ػػػػِة  ِػػػػف اّق هػػػػن ثػػػػـ 
ػػَِبٌ ػػبُػػلف ذلرذيػػبِ ِاه ػػِ ِاِّ ر  ل لل حهػػ  ِكحػػد ذػػو اّ، ػػن ِػػ  اّرسػػكؿ ُك
 ف ّهسفر إّ  ِكحده" .  ا لل ل ب ٌ ِك
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ف لُػَبل إّػػ  اّ ػِـ ذػػرذض د حػرض ِاِكلػػن حهػ  اّنهلفػػن حثِػِف ِكقػ
 ا" . ،كار ن ِر ب،كار رسكؿ ان  "ال ِ ح ل قِئل حثِِف 

ػػػكحػػِد ِاِكلػػػن لاػػػرض حهلػػػل ِ ِ ِػػػف اّ ػػػِـ لػػػرابط بِِّدل ػػػن ف لرسػػػؿ ،ل ن
ِكلَِذظ حه   "ِن   ِف  ِر كقِؿ ذا اي   َلِة اّنهلفنم ذرذض حثِِف ِلين

ِػػػػكا اِّدل ػػػػن ذ يػػػػلؽ ببػػػػـ حهػػػػ  ِ ِػػػػف اِّبػػػػِ،رلف  ُػػػػَِب رسػػػػكؿ ان لَز
  ُِر" .كاي

 نيػػِف ،ػػكاب اّنهلفػػك م ذف سػػلق هك ؾ   إ كحػػِد ِاِكلػػن لقػػكؿ ّاثِػػِف 
ا سػػلـ ِػف بػلف اّػػ ظـ حظِػن  بو ان ك اػـ اّكيلػػؿ" .   ػِ  بػدكَسػ   اّاظػلـ
ِهػؾ  ذػ مٌ  م دلِف ذو ُ   اّر،ِؿ كحظِن اّنهلفن حثِِف ِف بػلف اِّهػكؾكاي

رة ض بِثؿ  ذه اَِّ ػن ثػـ رذػض  ُػِن اّقرهف  ارٌ ِف ِهكؾ اّد لِ ذو غلر ِي 
 ،هػػػل؟ بػػػؿ حثِػػػِف ِػػػف ِ قطػػػرة دـسػػػفؾ ف  ِ ِػػػف ِف ل ُػػػره نكذنػػػِػػػف ِراد ِ

 ف  يػػلؽ ببػػـ طػػرقبـ.ِػػف ِ ِ حهػػ  رحل ػػلراد اف ل ،ػػده نكذنػػرذػػض  ،ػػدة ِػػف ِ
ػرص حهػ  ُِػهَن اي لثػِر َك م ذفػدل بار ػل ك فسػل ِػن ذلِّبِ ِف  يػَلن كا 

 . رحل ل إّ  َد ِِ َِ ن  دٌ ف ال   ِف ِ،ؿ ِ
 نػرذػو هل  را،ػ  ك ػدـ ٌ ػ ِالٌ اّثػكار إِِ َِِد بف ِبو بير ذقد يِف ِف ِ

ػػلػػداذ  حػػف حثِػػِف َ ػػ  اسػػ طِع ِ ايِػػر كراح  ػػك ا نػػر ٌِ ِ ف لُػػد ـ ح ػػل ّ
ا حػػددن  فٌ   حػػ بـ ِكم ذهِػػِ راكا اف َِِػػد بػػف ِبػو بيػػر قػػد  نهٌػػ اق ربػكا ِ ػػل ّق هػػل

ػػػكا م كن ػػػكا ِ بـ كبػػػلف ب ػػػو  ِ ػػػـ ِكا،بػػػن بلػػػ  َُػػؿ ف ِػػف ب ػػػو  ِ ػػػـ ،َر
دار ِ،ػِكرة ّػدار اّنهلفػن  ذام ذ ظركا ذإسرحكا ذو  دبلر َلهن الغ لِّل يبلرة ذ 
كنر،ػكا  ػِربلف ِػف َلػث  اّػدار ذق هػكه  ا حهلل ِف  ذهرك ِ ِؿ ذ سك قرلبن اّ
ـ لاهـم دنهكا  ِ ذػكؽ بػـ يػِ كا ،ِلانػ ٌ ي؛ َد ِِف يِف لَرسل كلداذ  ح ل ِ ّك
ـ لسِ  ُرانبِ ِاّبلت  رنت اِِر ل ّك ِِ يِف ذو اّدار ِف اّ،هبن َد ًّ م ُك

ادت إّ  اّ ِس ذقِّت ذػدنؿ حهلػل اَّسػف م ِلػر اِّػِؤ لف قػد ق ػؿ   إف ِ ُك
ػف يػِف ِابِػِ ذػِ يبكا حهلػل لبيػكف  ذػدنؿ اّ ػِس ذك،ػدكا حثِػِف م كاَّسلف ِك

ػػف يػػِف  بِِّدل ػػن ذنر،ػػكا ِػػف ِ كطهَػػن كاّزبلػػر كسػػادن  ذبهػػل ذّػػؾ حهٌلػػِق ػػكالن  ا ِك
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بـ َ   دنهكا حهػ  حثِػِف  ك ػك ِق ػكؿ ذِسػ ر،اكا  بلك بـ كقد ذ بت حقّك
  ِػػِ حهػػػ    يلػػػؼ ق ػػؿ ِِلػػر اِّػػػِؤ لف ِكالب لػػػل اَّسػػف كاَّسػػلف  و  حهػػكقػػِؿ 

طػـ اَّسػف كاَّسػلف ريػو ان ح بِػِ     ذنػرج حهػو  م اّبِبم ذرذ  لػده ّك
بػػػِ اَّسػػػف يػػػربت اَّسػػػف ّػػػؾ لػػػِ ِ ِػػػِ  ك ػػػك غيػػػبِف ذهقلػػػل طهَػػػن ذقػػػِؿ ّػػػل 
ِنرج اّػليـ ِػركاف ّك  م ذقِؿ حهو  كاَّسلف ّك دذ  حثِِف ِركاف ّـ لق ؿ

ن )ك بِن( ّق ؿ قبؿ ِف  ثق ؿ قبؿ ِّ  ف لَِيـ.بت حهلل َيِك
 ػػت قػػِؿ ّاثِػػِف  ق ػػؿ ِك رسػػكؿ ان  افٌ  كركم حػػف ابػػف حبػػِس 

.  ِظهـك
ػر نرج اِّك ِف اّسػهِو ِف حثِػِف َػلف َُك بنِرم حف ِبػو حبػد اّػَر

  اّسػػ ـ  ال اُػػَِب اّ بػػو م ذقػػِؿ  ِ  ػػديـ بػػِنم كال ِ  ػػد إ  ػػرؼ حهػػلبـِ
 ز ل ؟م ذ،بٌ  ،لش اّاسرة ذهل اّ، ن ز  ِف ،بٌ  قِؿ  ؿ ان رسك  فٌ  اهِكف ِ

ػن ذهػل اّ، ػن؟ ذَفر بػِ   رسكؿ ان  فٌ اّس ـ  اهِكف ِ قِؿ  ِف َفر بئػر رِك
 ذُدقكه بِِ قِؿ.

 ا  رل اّ، ن ِر لف. حثِِف  فٌ ير َِ   ذي 
 ربالف ّلهن كقلؿ نِسلف.ر َُِر اِّر دلف ّاثِِف ذو داره ِكقد اس ِ
ػػـ لغـسػػ ِػػِف كقػػد دذػػف حث ؿم كحػػف سػػبؿ بػػف َ ػػبس كيػػِف ِِػػف بِلبسػػل ّك

  ّػػئف  ػػري ـ ُػػَِبيـ َ ػػ  لُػػب   ِسػػل ِ قهػػت  ِّػػِ ِ  ػػبد ق ػػؿ حثِػػِف قػػِؿ
ِ ّػل ِػف ،ػكؼ اّهلػؿ ثػـ َِه ػِه ذغ ػل ِ ِيٌ ػذ   طهق ِ بل إّ  اّبقل ذِم ِثهكا بل 

ِ  ُػػػِر ـ( َ ػػػ  يػػػد ِ   فػػػرؽ )نكذنػػػِػػػف نهف ػػػِ )ذظ  ػػػِ ـ ق هػػػل حثِػػػِف ِك سػػػكاد
ع حهػليـ )ال نػكؼ حهػليـ( اثب ػكا ذا ِ ػِد )ِػف بػلف  ػذا اّسػكاد( ال رك  بـ( ذػإِ
 ِلئين. ـ اّ  كيِف ابف َ بس لقكؿ م ِايـ  ِِ ،ئ ِ ّ  بد ٌ ذإ

ـ حهلػػػل ك ػػػك سػػػها  بػػػف سػػػلـ قػػػِؿ  دنهػػػت حهػػػ  حثِػػػِف يي كحػػػف حبػػػد ان
بنػػػ  َُِِػػػر ذقػػػِؿ   و ّػػػك ي ػػػت ذػػػداإؾ لػػػِ ِِلػػػر لسػػػرُّ   م ذقهػػػت  نػػػوِ لػػػِ َِِر

ن )يػػكة كقػػد ِثػؿ ّػػو ذػو  ػػذه اّنكنػ لػػت رسػكؿ ان ِؤ لفم ذقػػِؿ اّهلهػن ِراِّػ
حهػػ  داره ذقػػِؿ ّػػو  لػػِ  ػػِر حثِػػِف بلػػده إّػػ  نكنػػن ذػػو ِِكذ َػػن ِػػف اّػػدار( ك 
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دّػػكا  قػػِؿ   ذػػدّ . تي  اػػـ  ػػكؾ ؟ قهػػ  حطـ  حثِػػِف َُػػركؾ؟ قهػػت  اػػـ. قػػِؿ
 ف  ػػئتى إ ذّػػؾ اّػػدّك بػػلف ثػػدلو كي فػػو ذقػػِؿ ،ػػد بػػركدة ِ ِ ػػذ ػػربت ِ ػػل ذبػػِ ِ

 اّفطر. حهلبـ ذِن رتي  ُرتى  ي  كاف  ئتى م ح د ِ  ذطرتى ِ
اّقػػرهف ِػػف سػػكرة اّبقػػرة   ػػؿ ك ػػك ُػػِئـ كلقػػِرذقي  نّػػذّؾ ُػػِـ  هػػؾ اّهلهلػػ

ػػػل  اػػػِّ ًهػػػلـي     )ذقطػػػرت ِػػػف دِػػػل حهػػػ  قّك ل ي اٍّاى ًِ ػػػلىٍيًفليىبيـي اّهٌػػػلي كى يػػػكى اّـسػػػ    ذىسى
 {ُّٕ(}اّبقرة 
بػِ اكؿ  ٌ ان إك ِػِ ِ  ده ذقػِؿ اػت لػ  لده بِّسلؼ ذقطِِ يرب حهكؿ ِك

ِػف  ف حثِػِف ذقػد يػِ ( ل بػلف لػدم رسػكؿ ان  ػيؼ نطت اّقػرهف )كي ب
و.  ي ِب اَّك

ّهب،رة لـك  ِّٓف ذم اَّ،ن س ن  ٖلكـ اّ،ِان  كاس  بد حثِِف 
 س ن. ِٖكيِف حِره نِللدل َٔٓٔزلراف س ن  ُٕ

كذػو  م بدِِئػل كحف اَّسف قِؿ  بدت حثِِف بف حفػِف دذػف ذػو ثلِبػل
 بقل .ّبِ ذفل دي  ٌ ِكل ّـ لغسؿ  ٌ اّبنِرم ِ

 ن ِف ِ ِر إّ  ق ؿ حثِِف ، ػكا.ف حٌِِ كحف زلد بف ِبو َبلب قِؿ  إ
  ّاػػف ان ق هػػل حثِػػِف ذػػو  ِ قػػِؿ لػػـك اّ،ِػػؿحهل ػػ فٌ كحػػف َِِػػد بػػف اَّ لفػػن ِ

 اّسبؿ كاّ،بؿ.
بيػػ  ق ػػؿ حثِػػِف ذ ل قػػد ذيػػر ح ػػد حهػػو ٌ ػػكحػػف حبػػد ان بػػف اَّسػػف ِ

 نر،ل ابف اّسِِف.. ِ َّل ل َ   بؿـ 
ف اّدرك   (ُ)حظػـ اّدلِقراطلػن فٌ س اّ و  س  بطبِ ِف  ػذه اِّكحظػن ِِك
ٌِ اّ و ِ َبِ ا  دل إّػ  ق ػؿ حثِػِف ن اِّسػهِلف يِ ػت اّسػبب اّػذم ِسلـ ّاِ

  ِرباػن ِدئػل اّسػِِلن قبػؿ ِبسػلـ بِت  ذه اّدلِقراطلن اّ و طبقبػِ ا بؿ ي

                                                           

الديمقراطية مصطلح حدديث اامدت  ن  ؛ ألا ا ديمقراطي   سالم نظام  ( ال يصح أن نسمي اإل1)

عظمددة  ، لكددن اسددتخدمنا هددذا المصددطلح لبيددان علددأ أسددر ايددر األسددر اإلسددالمية
 .الجانب اإلسالم في هذا.
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ِرليػػِ اّلػػـك ك فنػػر ببػػِ ِػػف اّدلِقراطلػػن اّ ػػو   بػػِ   ببػػِ ِ حظػػـِ ِح ػػر قر نػػ
ل حبػػر   ك ػػِ د اّاػػِّـ يهٌػػحهػػ  اّاػػِّـ كاِّب لػػن حهػػ  اّفسػػؽ كاّف،ػػكرم ذقػػد سػػِ

كاِّ،ػػػػػلت بدالػػػػػن  ػػػػػذا اّاػػػػػِـ ذاحػػػػػن كاّ هفزلػػػػػكف كاّ،رائػػػػػد حػػػػػلـ كا كسػػػػػِئؿ ا 
م ذقػػػد   بػػػِإ  ػػػكرط اّػػػرئلس االِرليػػػو بلهػػػؾ يه ػػػ ف بفيػػػلَن ، سػػػلنـ ُِٗٗٗ

م ادحػت بػلض  ػيكل يػده ذات ِكاط ن ِِرليلن  اِؿ ِكظفن ذو اّبلػت اير 
ل  َػػػرش كز ػػػ  ببػػػِ ذػػػو َػػػـر اّبلػػػت ٌ ػػػل يِ ػػػت ّػػػل حلقػػػن غراِلػػػن ِابػػػِ ِكٌ ػػػب 
 بلض.اي

ِػػػف اّػػػ بـ اّ ػػػو  فٌ كذر سػػػِ ِ ِرليػػػِ ّك ػػػدفِػػػف إذاحػػػن ِ ذ وـ كسػػػِات بػػػإ
حريػت  ف  قػبض ذر،ػلم كقػدل يِف لطهب ِ بػِ ِ ٌ ك،ب بِ إّلل  ذه اِّكظفن ِ

د بِ كلُرح اِّذل  بِسِبِم كي ت حه   ِ ن اّ هفزلكف حدة ِرات  دّو ب بِ
ِن ِ  ِ غلر ِبِّلن بِِ ذيَت بل  فسبِ.را ِ ِب سِن دائ

ذب اّرئلس ِرليوم ذيِإ ِف اّيك غرس َِِيِن اّرئلس ايحيذطهب ِ
م كيِف ِرليلن  ؤيد ِِ  دحلل بدّلؿ  هك دّلؿ م كاس ِرت اِّكظفن ايكؿ ِرة ِ
ل ٌ ػػم ذثبػػت بػػِّفَص َِػػد ِلبسػػبِ ك ػػك ِهطػػ  بػػِِّ و  بػػِ ِ بػػِ قػػدِت ِدٌّ ف ِِػػ

ل قد  ٌ م ِكِر بالق ل ِابِ يِف ِ و اّرئلس ايِرليوم ثـ اح رؼ ذو هنر اي
سػِات ِػف ا ذاحػِت  حهػف  دِػل ك كب ػل َ ػ م ِك بلضايز   ببِ ذو اّبلت 

 ف  غفر ّل ذ بل  ذا.ل طهب ِف اّي لسن ِ ٌِ 
ِإ اّيك غرس ذو َِِيِ ل َ   ا  بت   ل،ن اَِِّيِػن حيثـ اس ِر ِ
يػف ّيك بػِ حػدت م  ػل اَِّيِػن اثب ػت براإ فـ ال يم ّرئِسن بادـ حّزل حف ا ّك

  ذا اّفاؿ اّذم ُدر ِ ل ال لس ك،ب حّزل.
هت إّ ذدلِقراطلن ا  رد اِّ ِػردكف ذلاِػدكف إّػ  ق ػؿ ف ل ِػِ سلـ ُك

م رئػػػلس دلػػػكاف  لسػػػهـ اّػػػلبـ ِػػػركافل ذقػػػط ّػػػـ ٌ ػػػي ِلػػػر اِّػػػِؤ لف حثِػػػِف ِ
ِ ِػف اّ بِػن اّ ػو يػِف برلئنػ حثِػِف  فٌ م حه  اّرغـ ِف اح راذبـ بػ  اّنلذن

 ك،بت اّلل.
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ذػو سػهط ل  ِرليػوت ببقػِإ اّػرئلس ايقرٌ دلِقراطلن ِِرليِ ِ فٌ ذو َلف ِ
ػن اي ِرليلػن َػلف ز ػ  حه  اّرغـ ِف اح راذل ِِِِبـ بِ ل قد ِِ ػِف  لبػن اّدّك

ن كاّرئِسن.بِكظفن    اِؿ ح ده ذو قُر اّدّك
 ِس ؟!لـك ِف دلِقراطلن االسلـ بِيِرليِ اّذِلف دلِقراطلن 

ػِ بطػف  ِن َِِد ّهبـ رد ِا إّ  دل بِ ك، ببػِ اّفػ ف ِػِ ظبػر ِ بػِ ِك
 ِلف.ّهبـ هك، ب ِ اّهبـ يؿ ذ  ن َ    هقِؾ غلر ِف ك لف ا
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 الدرس الخامس عشر
 ولماذا الفتوحات اإلسالمية،  الدين كراه فيال إ

ّػػػػػل ؿ ان كحهػػػػػ  هحهػػػػػ  رسػػػػػك م كاُّػػػػػلة كاّسػػػػػلـ بسػػػػػـ ان كاَِّػػػػػد ن 
ف كااله م  َبل ِك ـٍ      ) اػِّ ان قػِؿُك ـٍ ليقىػًِ هيكيي ػًف اّـػًذلفى ّىػ ـي اّهـػلي حى ال لىٍ بىػِيي

ك يـٍ  ـٍ ِىف  ىبىػػرُّ ػػف ًدلىػػًِريي ِا ػػكييـ  ـٍ ليٍنًر،ي ّىػػ ػػبُّ  ًذػػو اّػػدالًف كى ًَ ـٍ ًإـف اّهـػػلى لي كى يٍقًسػػطيكا ًإّىػػٍلًب
ٍقًسػػًطلفى } ِي ػػف ٖاٍّ ِا ػػكييـ  ـٍ ًذػػو اّػػدالًف كىِىٍنرى،ي ػػًف اّـػػًذلفى قىػػِ ىهيكيي ـي اّهـػػلي حى ػػِ لىٍ بىػػِيي ِى { ًإـ 

ـي  ـٍ ذى يٍكّىئًػػػػػػػؾى  يػػػػػػػ ّـبي ػػػػػػػف لى ىػػػػػػػكى ِى ـٍ كى ّـػػػػػػػٍك ي ـٍ ِىف  ىكى هىػػػػػػػ  ًإٍنػػػػػػػرىاً،يي كا حى ظىػػػػػػػِ ىري ـٍ كى  ًدلىػػػػػػػًِريي
{) ِيكفى  {ٗ-ٖاِِّ َ ن اّظًِّ
ِت ا سلِلن ِِرلف ِسِسلليِ   ف  ف اّداذ  ّهف َك

ػػػػن ا سػػػػلِلن اّف لػػػػن م إذ يِ ػػػػت ِبػػػػددة  ايكؿ    ػػػػك اّػػػػدذِع حػػػػف اّدّك
ِ لػػن ِػػف  ػػن اّرِك ػػن اّفِرسػػلن ِػػف َبػػن اّ ػػرؽ م كاّدّك بِّقيػػِإ حهلبػػِ ِػػف اّدّك

 رلف .طاّن ،بن اّغرب م ذِ دذ  اِّسهكف  رقنِ كغربنِ  زاَن  ذلف
اّثِ و   ك ِـف اِّسهِلف ك،دكا ِ فسبـ ِيهفلف ب بهلل اّ ِس بِ سػلـ م 

لن ا ِ ػػِط ببػػـ ِكٌف ان سػػبَِ ل قػػد م بػػؿ قػػد ِِػػر ـ ببػػذا     سػػِ لن ػػذه اِّسػػؤّك
ػػل  اػػِّ   يػػِ نِ َػػلف ِِػػر   ػػف ) بػػلبـ بقّك ًِ ػػِ ِي ػػًزؿى ًإّىٍلػػؾى  ِى لىػػِ ِىلُّبىػػِ اّـرسيػػكؿي بىهاػػٍل 

ػفى اّـ ػًِس ًإـف اّهٌػلى الى لىٍبػًدم ـرباؾى كى  ًِ ِيؾى  ًُ ِ بىـهٍغتى ًرسىِّى ىلي كىاٌّهلي لىٍا ِى ـٍ  ىٍفاىٍؿ ذى ف ّـ اً 
ك ػرذبـ ان سػبَِ ل بػ داإ  ػذا ايِػر اّربػِ و ؛  {ٕٔ   (}اِِّئػدةاٍّقىٍكـى اٍّيىًِذًرلفى 

يىذىًّ   ) ب ف ،اهبـ  بداإ حه  اّ ِس لـك اّقلِِن م قِؿ ان  اِّ  ـٍ كى اىٍه ىػِيي ؾى ،ى
ـٍ  ىػًبلدنا هىػٍليي لىييػكفى اّـرسيػكؿي حى هىػ  اّـ ػًِس كى سىطنِ ّا ىييك يػكٍا  يػبىدىاإ حى ِـنن كى رة   (}اّبقػ ِي

ُّْ} 
ذقد ك،د اّرحلؿ ايكؿ ِف اِّسهِلف ِ فسبـ ب ـ بـ قد ُِبَكا ِيهفػلف م 

ّرسػِّن ب ف ليك كا بِثِبػن رسػؿ ان ِب ػرلف ِك ػذرلف ؛ ذّػؾ حػف طرلػؽ َِػؿ ا
لُػػِّبِ إّػػ  اّ ػػِس ؛ ّلقػػلـ ان اَّ،ػػن حهػػ  اّ ػػِس م لػػكـ لقػػكـ  ا سػػلِلن م كا 

ُِّ )   اّ ػػػِس ّػػػرب اّاػػػِِّلف م يِػػػِ قػػػِؿ ان  اػػػِّ  ِي ػػػًذًرلفى ًّػػػئىٌل رُّسيػػػلن  ػػػًرلفى كى  بى ا
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ػػػِ ِن ًيل َى ًزلػػػزنا  ػػػِفى اّهٌػػلي حى يى ػػػًؿ كى ـ،ػػنه بىٍاػػػدى اّرُّسي َي هىػػػ  اّهٌػػػًل  ّ سػػػِإ   ا(}لىييػػكفى ًّهـ ػػػًِس حى
ُٔٓ}  

  قِذ  اكب اّد لِ  لف ب ِكاّبـ ِك فسبـ نِرج ِكطِ بـ ؛ذِ دذاكا ِيَ
ِـف اّطكاغلػػػت اّ ػػػو  حبػػػكدل بـ ن م إالٌ  حػػػز يػػػِـ م إّػػػ ِػػػف ذؿ حبػػػكدل بـ ّهَ

 َيػػػـ  هيػػػـ اّ ػػػاكب ّػػػـ لػػػرؽ ّبػػػـ ِف لػػػركا  ػػػاكببـ قػػػد  َػػػررت بِ سػػػلـ م 
ة اِّسػػػهِلف ِػػػف ِداإ  ػػػذا اّػػػدحِ ذسػػػنركا ،لك ػػػبـ اِّغهكبػػػن حهػػػ  ِِر ػػػِ ُّػػػدٌ 

نػػػلص اّب ػػػرلن ِػػػف حػػػذاب اّػػػد لِ كا نػػػرة ؛ ِِػػػِ ذلػػػل ايِػػػر اّربػػػِ و اّػػػذم 
 ػػاكب ِبن كاّ ػِبالف َِّػػؿ اّسػلؼ يػد ـ ؛ ّل سػػ   ّبػـ  بهلػل َايػطر اُّػ

ػِ  إيػرا بـ حهػ  غلػراّاِّـ بدلف ان ذَسب م ِػف  اح  ِقػل ؛ ّلسػهـ ِػ بـ طكحن
ػػ َػػِت اّ ػػوسػػلـ ؛ ذهػػكال  هػػؾ اّف ك ِػػف رغػػب ذػػو ا  ِـ ؿ ح ِإ ػػِ اِّسػػهِكف  َ
سػػلـ اّ ػػو ال  اِدّبػػِ ب اِػػن ا اّلػػـك ل اِػػكف ثهػػث اّب ػػرلن ايكائػػؿ م ِّػػِ يػػِف 

 ِ يؿ نلر.م ك،زا ـ ان ح ٌ ،ِلانِ اِن ؛ ذريو ان ح بـ 
ػػ كباػػد  ػػذا  قػػكؿ بػػ ـف ا سػػلـ قػػد رسػػـ ّ ػػِ ػػِ ب،ن  ِ ِػػ  ِ ذػػو اّ اِِػػؿ ِ حِ

ن االسلِلغلر ِ ِف غلر اِّسهِلف كلِيف ِ م نف لِثؿ اّسلِسن اّنِر،لن ّهدّك
ػـ َِسػ كا إذا ف  َسػف إّػ  ِػف  ػـ ّلسػكا حهػ  دل  ػِ إك ذا اِّ بج  ػك ِ ّل ػِ ّك

 ِـ ِ ػريلف كيػِذرلف م ا ِـ  ُػِرلكا لبػكدن ذل كاّادكاف سكاإ يػِ  هؽ ِ بـ اي
 ذل ل.ل ِكف  ،ِبل ِ بـ ِف لظبر ّ ِ حدكا ِحهل ِ ّيف 

ِن  ذيِِ  ،ػد ِػف اّ ُػِرل ِػف نػر ِ هلَِرب ػِ ذػو دل  ػِ كحقلػد  ِ  ،ػد قسػ
لئػل كب ػو ، سػل مِ ب ا سػلـ كقػد  سػِ  ِػف لطاػف ذػو  ـ لداذ  ح ِ يد ِز
ًإـف اّػػػػدالفى ًح ػػػػدى اّهٌػػػػًل ) اّقػػػػرهف لقػػػػكؿ فٌ ذلقػػػػكؿ  إ م ل ا   ػػػػر بػػػػِّقكة كاّسػػػػلؼٌ ػػػػِ

ـي  ٍلػػػرى اً ٍسػػػلى    ) كؿػكلقػػػ م {ُٗهؿ حِػػػراف  } (اً ٍسػػػلى ػػػف لىٍب ىػػػًل غى ِى ـً ًدل نػػػِ ذىهىػػػف كى
ػػفى  ًِ ٍ ػلي كى يػكى ًذػو ا ًنػرىًة  ًِ لسػػهـ  ّػـ ِػف فٌ ك ػذا لا ػو ِ {ٖٓهؿ حِػراف  (}ليٍقبىػؿى 

 سلـ. ا الٌ ل ال لقبؿ ح د ان إ ٌ ؛ يل،ب ق ِّل 
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س ذو ،ِِان  ِرذرد ذو درا ، بو غلر ِسهـ لي ك ك ِس ِذ ِلقكؿ ِل ل ر 
ػكراد ـم ُُْٕٗػؿ حهػ  ،ػِئزة يػكب زر ِرليلػن اَِّاي كيهلن اّ ربلن بكاللن يّك

 ِػػف ِ،هػػن رلػػدرز دال،سػػت م  قػػلن  كقػػد ِػػِرس  ػػدرلس  ظرلػػن  ػػدرلس اّ ػػِرل 
ِن  َٕـم بِّل ِف اّاِر َُٕٓٗزلراف   ِ.حِ

ل ذػػو إَػػدل ٌ ػػ  )إ سػػ ِذ ذػػو ِقػػِؿ   ػػره ذػػو  ػػذه اّ،رلػػدةلقػػكؿ  ػػذا اي
كسػػ  كبػكذا ب ػػيؿ  ظبػػر ِرليػِ ُّػػقت حهلبػػِ ُػك اّي ػِئس ذػػو ِ ر ّهِسػػل  ِك

   ( كبلػػده سػػلؼ لهػػكح بػػلظبػػركا ُػػكرة َِِّػػد )ـ دحػػِة سػػلـ ذػػو َػػلف ِبػػ ٌِ 
 ((سلـ ِك اِّكتِِ ا إ

سػػلـ ِّاِِهػػن اّ ػػو  اِِػػؿ ببػػِ بػػلده ا سػػ ِذ اّيبلػػر  ػػذه اقػػد  ػػذا ايذِ  
ِِ ذيره االسلـ  اػرض إّػ   فٌ ِغرب اَّقِئؽ ذو حِِّ ِ اِّاُِر ِ   "ِف ِك
 ذبـ بِئس".

اِِه ل اّسَِن.ا حه  ا ثـ باد ذّؾ راح لث و يثلرن   سلـ ِك
سلـ ِس  رقكف غربلكف ال  س  د إّػ   ذه اّ بِن اّ و لك،ببِ يٌد ا 

ف رلػِت  ٌ م بؿ  ؤالإ اِّس  رقكف ِ فسبـ لاهِكف حهػـ اّلقػلف ِ كاق  بػِ يػذب ِك
بهدا بـ ُرؼ اّ ِس حف  ػذا اّػدلف ؛ ّػذّؾ  لساكف ِف  لكحبِ ذو ٌِ بـ إاٌل 

ػػي ،ػػد ِس  ػػرقلف هنػػرلف ِ ِن حهػػلبـ سػػنؼ  ػػذه اّ بِػػن  ؼى ِ ّػػـ  نػػثػػر ِػػ بـ حه
 .دّن اِّ طقلن كاّكاقالن دك بِ بِيذراَكا لف

كربِم  ػِّلؼ    ِثلر ا سلـ حه  ِ ِف اّي ب اّ و اطهات حهلبِ ي ِب
حػرج. لقػكؿ  ػذا اّػدي كر حػِدؿ  ،ػـ حبػك اياِّس  رؽ ِك  ِيرم كاط  ر،ِػن 

  ُْ-ُّاِّس  رؽم ص
ن ذو اّ،زلرة اّاربلػن يػِف حهلبػِ ِف  ن ػِر اّكث لَيِرات اّقبِئؿ  فٌ إ))

ِ  ،ػػػػػِه اّلبػػػػػكد  اِِػػػػػؿ اِّسػػػػػهِلف يػػػػػِف ِن هفنػػػػػ فٌ  ِالٌ بػػػػػلف ا سػػػػػلـ كاّسػػػػػلؼ إ
 ػػؿ اّي ػػِب( َلػػث  ػػ للف كغلػػر ـ ِِػػف اَ سػػبكا يػػِف )ِادكاِّسػػلَللف كاّزر 

اال بػػػِع  فٌ لِ ػػػِ بـ اّػػػدلِ ِت اّ ػػػقلقن ّفسػػػلـ بػػػرغـ اّػػػدحكل اّقِئهػػػن بػػػ حػػػدكا د
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بِػػِ يػػِف ايِػػر ذػػإقػػد  اِّاُِػػرلف ّ هػػؾ اّػػدلِ ِت بـ  ٌ اب اػػدكا حػػف ،ك ر ػػِم ِك
 .حدكا  )ِ ؿ اّي ِب( 

ِػػر نػػِرج اِّسػػهِكف "ِاظػػـ سػػيِف ايقطػػِر اّ ػػو ذ َك ػػِ ِكؿ اي كحػػدـ 
اّ،بػِد ّػـ ليػف لػـر إّػ   ذػرض فٌ  ؿ اّي ِب( ّػذّؾ ذػإاّاربلن يِف )ِاّ،زلرة 

ئػػؾ اّسػػيِف إّػػ  ا  ػػو إّػػ  اح ػػراذبـ بػػَِّيـ ِػػِ سػػلـ بقػػدر  َكلػػؿ ِّك يػػِف لِر
ِ كيِ ػػت َِػػِل بـ ّهػػذِللف كا،بنػػم سػػلـ ِ لَِػػلبـ ا  ِسنػػا سػػلِو كبِ ػػّز بـ ِ

ػػ ػػن ا ِفركين ػػن  سػػلِلنِ كيِ ػػت  ِثػػؿ بِّ سػػبن ّهدّك يهِػػن  ػػرؼ  ه ػػـز ببػػِ اّدّك
 (ُ)ذ ِ"ك  ف

سػلـ ا   ػر بَػد اّسػلؼ ا  فٌ يكربللف لزحِػكف ِا فٌ ب  َُِكلذير ص
لذاقب حه   سلـ ذو  ػذا اّ،ِ ػب بالػد "إف اّ ُكر ايكربو ّف))   ذّؾ بقّك

االن لػػػِر بػػػلف  فٌ اَّقلقػػػن ذيِػػػِ كيػػػَ ِ ذػػػو اّفُػػػؿ ايكؿ  إ يػػػؿ اّباػػػد حػػػف
ّـ لفػرض حهػ  اّلبػكد كاِّسػلَللف ِك بػِع اّػدلِ ِت اّسػِِكلن سلـ كاّسلؼ ا 
 .(ِ)((نرل بؿ اق ُر حه  اّكث للف"اي

ػػكلقػػكؿ   )) يػػراه اّ ػػِس ِغػػراض اَّػػرب ذػػو ا سػػلـ إِ ِػػف ّػػـ ليػػف لكِن
 ذه ػػِت الٌ م اّهبػػـ إ حهػػ  اح  ِقػػل ال ذػػو ِبِدئػػل اّ ظرلػػن كال ذػػو كاقاػػل اّ ػػِرلنو

كال  َسػػػب م سػػػلِلن ِِػػػف ّػػػـ لفبِػػػكا َقلقػػػن اّػػػدحكة ا  حِريػػػن كقاػػػت نطػػػ 
ػد لقػكؿ سػلرم تمكم ِك ... .(ّ) ((بػِ ّلسػت ِػف  ػذا اّػدلف ٌ ؛ يحه  اّدلف  ر ّك
لهلػل صاّد   ذو ي ِبل ػف ُٓحكة إّػ  ا سػلـم  ر،ِػن َسػف إبػرا لـ كِز   "ِك

 فػػػػِ حػػػػف ذّػػػػؾ اّ سػػػػِِ  اّػػػػذم بسػػػػطل اِّسػػػػهِكف  ػػػػذه ايِثهػػػػن اّ ػػػػو قػػػػدِ ِ ِ ه
م كاسػػ ِر ذػػو كؿ ِػػف اّب،ػػرة حهػػ  اّاػػرب اِّسػػلَللف ذػػو اّقػػرف اياّظػػِذركف 

 ػذه اّقبِئػؿ اِّسػلَلن اّ ػو  فٌ ِ  نهص بَػؽٌ سػف  اي،لِؿ اِّ اِقبػن  سػ طل  ِ

                                                           

 .14-13وربا / واط، ص( تاثير اإلسالم علأ أ1)

 .120( المصدر نفسه، ص2)

 ( المصدر نفسه، 3)
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اّاػػػػػرب  فٌ م كا  رادة َػػػػػرة ِػػػػػِ ذاهػػػػػت ذّػػػػػؾ حػػػػػف ان لػػػػػِر كا   ٌ  قػػػػػت ا سػػػػػلـ إاح 
ِت ِسهِن ّ ػِ د حهػ   ػذا اِّسلَللف اّذلف لال كف ذو كق  ِ  ذا بلف ،ِِح

  َيػػـ ِػػف اُّػػلة اّكدلػػن اّ ػػو قِِػػت ف"كلِيػػف ِ))ْٖكلقػػكؿ ص  ((اّ سػػِِ 
ِن اّقػػػكة ّػػػـ  يػػػف حػػػِِلن  فٌ ف اِّسػػػهِلف كاِّسػػػلَلف ِػػػف اّاػػػرب بػػػ بػػػل ذػػػو ِ  َِسػػػ

ِ ِػػ  باػػض اّقبِئػػؿ  فسػػل قػػد حقػػد َهفنػػ سػػلـ ذَِِػػد  َكلػػؿ اّ ػػِس إّػػ  ا 
ػػػ َبـ اَّرلػػػن ذػػػو إقِِػػػن  ػػػاِئر ـ نػػػذ حهػػػ  م ِكاِّسػػػلَلن  حِ قػػػل َِػػػِل بـ ِك
ِػف بَقػكقبـ ك فػكذ ـ اّقػدلـ ذػو ِكا ِػ اف لؿ اّي لسن ِِ ِح ّر،ِيِِ  اّدل لن م

فبػػِ غربلػػكف   اهػػؽ ٌّ لػػدة غلػػر اّ ػػو  قػػدـ ذير ػػِ ِك  ػػِؾ ي ػػب حد ((طِ  ل ػػن"ك 
نػػكا بـ اّػػذلف ة ا سػػلِلن ك ػػـ بػػذّؾ لػػردكف حهػػ  إبِّسػػلرة اّ بكلػػن ِك اَّيػػِر 

ِك ذػػػػو ،كا ػػػػب ِػػػػف  لطا ػػػػكف ذػػػػو باػػػػض ،كا ػػػػب ِػػػػف  نُػػػػلن اّرسػػػػكؿ 
 سلِو.اّ  رل  ا 

ػِ كبػكف ي ػِب َيػِرة اّاػرب ّهػدي كر غكسػ ِؼ ّ حهػ  كقد اطهات ِلين
ػػَِب  ػػذا م  ر،ِػػن حػػِدؿ زحل ػػر  سػػلِلن قػػد طػػِؼ اّػػبلد ا  اّي ػػِب يػػِفُك

ّػ  طػرؽ ؼ إك اػرـ م كانر اّقرف اّ ِسػ  ح ػر كاَ ػؾ بِِّسػهِلف ن ذو ِلكاّارل
،كاّػػل ِ بػػِ ُػػكر ِّيػػن كاّيابػػن ذػػو ث ػػِإ  ذػػو ِ ا يثلػػرةم كاّػػ قط ُػػكرن  َلػػِ بـ

ـ ثػـ  ػر،ـ إّػ  ُٖٖٖحػِـ  كيػِف قػد طبػ  ي ِبػل بِّهغػن اّفر سػلنم ث ِإ اَّػج ِ
 ـ.ُْٕٗكؿ ِرة حِـ اّاربلن ِ
اّقِرئ َلف كسلرل  )) ُِٖ-ُِٕسلـ  صِِ قِّل حف ا   ِر ا ِك 

 ذػػػو اّقػػػكة ّػػػـ  يػػػف حػػػِِلن  فٌ م ِ  بـاسػػػبِب ا  ُػػػِر  بَػػػث ذػػػو ذ ػػػكح اّاػػػرب ِك
م ذػإذا َػدث ِف  دلػِ بـا ذػو َِػرارن م ذقػد  ػرؾ اّاػرب اِّغهػكبلف ِ ا   ِر اّقرهف

ِػػِ ذػػذّؾ ًّ ؛ ّبػػـ سػػلـ كا نػػذكا اّاربلػػن ّغػػن اح  ػػؽ باػػض ايقػػكاـ اّ ُػػرا لن ا 
ِػػِ راكا ِػػف حػػدؿ اّاػػرب اّغػػِّبلف ِػػِ ّػػـ لػػركا ِثهػػل ِػػف سػػِدا بـ اّسػػِبقلف  ؛ ّك

ن اّ و ّـ لارذك ِ ِف قبؿ.يِف حهلل ا   سلـ ِف اّسبّك
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ذهِػػػِ قبػػػر اّ ُػػػِرل ؛ بػػػِّقكة  دلػػػِف ال  فػػػرضكقػػػد ِثبػػػت اّ ػػػِرل  ِف اي
 لـ.س نر ـ حه   رؾ ا دّس ذيؿ  ؤالإ اّق ؿ كاّطرد حف هحرب اي

ػػػـ ل  ػػػد ِ ػػػر اّقػػػرهف بِّسػػػلؼ إ ّك م كبِّػػػدحكة  ذف بػػػؿ ا   ػػػر بِّػػػدحكة َك
ػػد ِ اح  ق حػػف طرلػػؽ  ل اّ ػػاكب.... كبهػػل اّقػػرهف ِػػف اال   ػػِر ذػػو اّب ػػد ػػَك

 (ُ)((ّ ،ِر اِّسهِلف ال حف طرلؽ اّسلؼا
نػػرل ف ذػػو  ػػذا اّي ػػِب  فسػػل اّ سػػِِ  ا سػػلِو  ،ػػِه ايدلػػِف ايبػػلـ ك 

"كيِ ت اّقػدس  ِباػن ذػو ذّػؾ اَّػلف ))  سهِلف ذقِؿقسكة اُّهلبللف يد اِّك 
 ُّٓسػػهطِف ُِػػر اّػػذم اسػػ رد ِ ِػػف اّ ػػرؾ ذِسػػ ّك  حهلبػػِ اُّػػهلبلكف ذػػو 

لل س ن  لف إل ّهُهلبااّقدلس ،كرج  ر  فٌ كقد ،ِإ ذو ايقُِلص ِ َُٗٗلّك
ػكف حػف ظبػكر ِػرلـ ِ ِ َلِ نػػ)لا ػو ظبػر ّبػـ ك ػك ذػو حػداد ايِػػكات يِػِ لقّك

ل َريػػػبـ حهػػػ  ٌ ػػػـ  ػػػذا اّقػػػدلس( ِػػػف ،بػػػؿ اّزل ػػػكف م ِكبػػػّه ُػػػِرل ذظبػػػر ّ
 .ِر اّقدس كاق َِك اسك اّق ِؿ ذِ قيكا حه  ِ

كيػػِف سػػهكؾ اُّػػهلبلف َػػلف دنهػػكا اّقػػدس غلػػر سػػهكؾ اّنهلفػػن اّيػػرلـ 
 حِر بف اّنطِب  َك اّ ُِرل َلف دنهبِ ِ ذ بيان قركف.

ب َػدث ِػِ  ػك ح،لػب بػلف اّاػر    قِؿ يِ ف ِدل ن ّكبو رلِك دا ،لؿ
 م س كبرك،بِ ذقد قطات رؤكس بايبـسكار اّقددِِ اس ّك  قِك ِ حه  ِح 

بايػبـ ذيػِ كا ليػطركف كبقرت بطػكف م ف لُلببـ ذيِف  ذا ِقؿ ِِ لِيف ِ
رؽ بايبـ ذو اّ ِر ذيػِف ذّػؾ باػد إّ  اّقذؼ ب  فسبـ ِف ِحه  اي سكار َك

لَرقػك بـ  ثػـ باػد ذّػؾم  حذاب طكلؿ )لا و لاذبكف ذو اّبدالن حذاب طػكللن 
لِدل بػِ سػكل ِيػداس ِػف رؤكس ذو اّ ِر( كيِف ال لػر  ل ذػو  ػكارع اّقػدس ِك

يػف م  حهػ  ،ثػث قػ ل ـالٌ اّارب ِكلدلبـ ِكر،هبـ ذػل لِػر اِّػرإ إ يػؿ  ػذا  ّك
الؼ هلـ نبر ذب  ح رة هَّكركل ذّؾ اّيِ ف ا ّـ ليف سكل باض ِِ  ِّكا م

ػػػػؼ اّهطلػػػػؼ يػػػػِ  ومسػػػػ،د ِِسػػػػهـ ذػػػػو  ػػػػـ لي ػػػػؼ. حِػػػػر ذاػػػػرض اُّك  ...ّك
بِدة ،ِل  م ذاقدكا ِؤ ِرا ِ،ِاكا ذلل حه  إ اّفرسِف اُّهلبلكف اال قلِإ بذّؾ

                                                           

 .129-121وبون، صل( حضارة العرب للمستشرق الفرنسي اوستاف 1)
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اّذلف يِف حػدد ـ  َػك  سيِف اّقدس ِف اِّسهِلف كاّلبكد كاّنكارج اّ ُِرل
ػـ لسػ ث كا ِػ بـ اِػِرٌلػِذػو ثِِ لػن بػلبـ ِ ذ ذ ك ـ حه  بيػرة ِّفن س لف ِ ة كال ِـ. ّك

دن   .(ُ)" ((ِا كال  لنن ّك
ِ )ِم  َػػػكلهبـ إّػػػ   ُػػػِرل( ذِ َػػػن ير نػػػكيػػػِف  اِلػػػد اّاػػػرب كقػػػِؿ  ))

ػػػػـ  ػػػػ ـٌ  َػػػػراؽ ّ اػػػػذر إ  بِّ ػػػػدرج الٌ  طبلػػػػر بِّ ػػػػِر إحِهلػػػػن اّ ذّػػػػؾ اّػػػػدكر ... ّك
ن اّ قػػو اّػػذم يػػِف هػػم ك ُػػ  يردل ػػِؿ طهلط اِّللػػلف ِػػف اّاػػرب دذاػػن كاَػػدة

 الن رئلسػػِ َِّػػِيـ اّ ف ػػلش بقطػػ  رؤكس ،ِلػػ  ِػػف ّػػـ ل  ُػػر ِػػف اّاػػرب ر،ػػِ
دا ن ك سِإ ك لكنن  ـ لر اّرا ب اِ كّك ل ليو بهلد اّيفِلن ذػو ذّػؾ ذ ِم ّك  ػِر ّدِك

، ػل ذػو  م بيرب رقِب ِف   ُر ِف اّارب ف بقو ِ بـ حه  دل ل م َك ِك
ذِػػػف  ِػػػف اِّسػػػ َلؿ ِارذػػػن ُػػػدؽ إلِػػػِف ِػػػف   ُػػػر ِػػػف اّاػػػرب ؛ ذّػػػؾ ِفٌ 

بـ ذو اَّلػِة بل  لَيـ اّربٌ اّسلؼ ّيو  ذف ق ؿ ،ِل  اّارب بَدٌ اِّس َب إ
 كلدنؿ اّ ِر ِف ّـ ليف ُِدؽ اّ ُرا لن ِ بـ.م  نرةا 

ن ا سبِ لن ِ ـ  ر اَّيِك ل ليو اّػذم ف  اِؿ بِػِ ِ ػِر بػل  ػذا اّػّك دِك
ػن ِِلل ًّ ده اييهلكرس ذو ِرلٌِ  ذػو سػ ن  ِػرِك م  قػد لبدلػل اّيػَِلِ ِػف اِّقِِك

ب ذػو اّطرلػؽم م ذق ؿ ِيثر ِبِ،رم اّاػر  سبِ لنـ بإ،لإ اّارب ِف إَُُٔ
ث ػِإ اّبِرع ار لَِل ّق ؿ ثلثن ِربِع  ػؤالإ اِّبػِ،رلف ذػو ِبدل ذّؾ اّرا ب ِك

فػػن ِػػف ّػػؼ ِبػِ،ر ِػػف قِذهػػن م ك ػػك اّػػذم ق ػػؿ ِئػػن ِ  ،ػر بـ كاَػػدة يِ ػػت ِّؤ
 .(ِ)((ذرلقلنهـ َل ِِ يِ ت ِ ،بن إّ  ِِبِ،ر ِس َََ.َُْ

قػػػكاِبـ ّ يػػػكف ر  ػػػؤالإ ّلبل ػػػكا اَّقػػػِئؽ يكان سػػػبَِ ل  ػػػك اّػػػذم سػػػنٌ 
، بـدالئهبـ ِ  ػِس اّذم رد حهلبـ ِككي  زلؼ يلِبػـ ِ فٌ ي ؛  قكلِ بهل َك

لن كاّهغن كاّدلف كاّبهد  ػم ِككس  ِكِ بـ ل  ِكف إّ   فس اّقِك ِن ِ  بر ِػ بـ حه
 ِ كسلرة.نلقن ِكذيؿ ِ بـ ِ

                                                           

 .321-326( المصدر نفسه، 1)

 .211-210( المصدر نفسه، 2)
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ِػػػف ُػػػكر االيػػػطبِد اينػػػرل يػػػد كذيػػػر اّ ػػػل  إبػػػرا لـ اّ اِػػػن ِـف 
  ِ    درلس اّهغن اّاربلن ط اِِر اّفر سو ذو اذرلقلِ اّكساالس فٌ اِّسهِلف ِ

ػػػكف ب ف ػػػلش  الب ػػػِإ اِّسػػػهِلف ذػػػو ِمٌ  ِدرسػػػن يِ ػػػت ... ك،اػػػؿ ِف  ػػػلف لقِك
لػػ ػػف  ػػؤالإ اِّف  ػػلف ر،ػػؿ  ة ّهِسػػهِلف ذػػو اّاُِػػِن )بػػِ يو(داِّدرسػػن اَّك ِك

ػػد ذػو اّ،زائػػر لَسػف اّاربلػػن ي ِبػن ك   م بػػؿه ف ػلش ّراإة يػِف ِيهفػػِ قػػذر سػو ّك
اِّسػػػػهِكف ِك اِّدرسػػػػكف طػػػػلب ّذا حهػػػـ ام ذػػػػإكقػػػِت يهبػػػػِ يػػػِف لػػػػ  و ذػػػػو اي

ػػػل ِ ت اَُّػػػلر ثػػػـ ،هسػػػكا ذكقبػػػِ نفػػػكا ِػػػِ ِابػػػـ ِػػػف ي ػػػب اّاربلػػػن  َػػػبقدِك
ِػػدلر  و إّػػ  اُّػػفلؽ لػػ م بػػؿ يػػِف  ػػذا اِّفػػ ش  نػػرلِ ِِػػِِبـ ي بنػػككيػػاكا ِ

م َ ػػ  لبَػػث ح بػػِ  َػػت  اِّدرسػػن ذػػو بل ػػل كلبَػػث حػػف ي ػػب اّاربلػػن ح ػػده
 رلره.س

م ذػإذا  بـ كياكا َراسن ِ ددة حه  اَّدكد اّسػكدا لن كاّ  ػِدلن ٌ يِِ ِ
ِ ِاػل ذا ك،دكا ي بنػم ذإ   كهكداف ِك   ِد لرلد دنكؿ اّبلد ذَد ِف اّس،ِإ ِ

ِػػػػر حهػػػػ   ػػػػذا اَّػػػػِؿ َ ػػػػ  م كظػػػػؿ اي نػػػػذكا ِ ػػػػل اّي ػػػػببِّاربلػػػػن سػػػػَبكه ِك
 (.ُ)َُٔٗاالس قلؿ حِـ 

اٍدعي ) سػػلـ بػِّقكة بػػؿ قػِؿ  اػػِّ     ػر اّّػػ  اّقػرهف اّيػرلـ ّػػـ لػدع إ فٌ إ
ـبػؾى  سىػفي ًإـف رى ٍَ ػًِدٍّبيـ بًػِّـً و ً ػوى ِى سىػ ىًن كى،ى َى ٍكًحظىًن اٍّ ِى ًن كىاٍّ ِى ٍي ًَ باؾى ًبٍِّ ًإًّ  سىًبلًؿ رى

ٍب ىػػًدلفى  ِي ـي ًبٍِّ ػػًبلًهًل كى يػػكى ِىٍحهىػػػ ػػف سى ػػػـؿ حى ػػف يى ِى ـي ًب كقػػػِؿ   {ُِٓاّ َػػؿ  (} يػػكى ِىٍحهىػػ
فى اٍّغىوا )    اِّ  ًِ  {ِٔٓاّبقرة  (}الى ًإٍيرىاهى ًذو اّدالًف قىد  ـبىـلفى اّرٍُّ دي 

سػلـ اّػذلف لػدنهكف ا  فٌ ؛ ي بػِّقكة سلـال لرلد   ر ا اّيرلـ اّقرهف ك 
 حف  ذا اّطرلؽ ليك كف ِ ِذقلف.

ِ ذػػو االب اػػِد حطػػت اِّسػػهِلف درسنػػكبػػركز ظػػِ رة اّ فػػِؽ ذػػو اِّدل ػػن ِ
  ِس حه  قبكؿ االسلـ.يراه اّحف إ

                                                           

بدراهيم عمة في كتابه اإلسالم في أفريقيدا، وكدان الشديخ إلن( هذا ما ذكره الشيخ ابراهيم ا1)

 ر فيها.النعمة اد زارهذه البالد ودر  
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حِػر  فٌ م ذقػد ركم ِ ذػو  ػذا اُّػدد ِر فػو اَّػٌس كؿ كيِف اّرحلػؿ اي
بهغػػت  -لبكدلػػن ِك  ُػػرا لن–سػػهِلف ِػػف غلػػر اِّ ك،ػػد اِػػِرة بػػف اّنطػػِب 

و ِرلد  ٌ ؟ قِّت  إسهِتً  ؿ ِ  س ّل ) س ،دم ِ ل( ذقِؿ م ،ِإ ل  رذؿ اّاِرِ
ِغهػظ ّبػػِ ذػو اّقػػكؿ ِِػػِ  يػػكف قػػدف لِ دل ػوم ذن ػػو حِػر ِػكت حهػػ  ِف ِ

ػل  اػِّ   ثػـٌ م ير بػِ و ال ِرلػد ِف ٌِ ػبػـ إكقػِؿ  اّه ل بل ا يػراه م الى )   ػل قّك
  {ِٔٓ}اّبقرة   (ًإٍيرىاهى ًذو اّدالفً 

ِ لا،ب ذو  ذا لر ِف اّاهِِإ ذو اَ راـ َرلن ايكقد بِّل يث دلِفم ِك
ػػل حهِػػِإ اّ ػػِذالن ِم  زك،ػػن  و مذِسػػهِت زك،ػػن اّػػ  إذا ِ اِّكيػػكع ِػػِ لقّك

حػػػػرض  ذػػػػو فٌ ؛ يسػػػػلـ حهػػػػ  زك،بػػػػِ ال لاػػػػرض ا  اّ ُػػػػرا و ِك اّلبػػػػكدم
سػػلـ ا  فٌ م كذّػػؾ ِسػػلـ ِػػف طرلػػؽ نفػػو ِ ّػػل حهػػ  ا يرا نػػا سػػلـ حهلػػل إ

 لفرؽ بل بِ كبلف زك،بِ.
ػػػػف ايِػػػػكر اِّاركذػػػػن ذػػػػو اّ ػػػػِرل  ا سػػػػلِو ِ ( َػػػػلف ا )َِِػػػػدن  فٌ ِك

و إّلل كِي  ن ٌلػلل اّ ِس ك  ػر ا سػلـ ّػـ  يػف ّػل كق ئػذ ِف قبؿ ان ب بهِر َِِك
 ػػذا  سػػلـ كاّ ػػِس لػػدنهكف ذػػوا  م ذػػراح ل  ػػر ن سػػهطن يِ ػػتٌلػػم ِك قػكة يِ ػػت

ػػ ػػاّػػدلف طكحن م بػػِ بيػػر  ِ،بػػر ِػػثلن سػػلؼ ِ ِ كق ِحػػن م ذ ـلػػن قػػكة ِكمٌ ِ كحػػف رين
كام ِطِ  د لكم َػرؾ   حه  اّدنكؿ ذو ا سلـ ؟كبلالن م كحثِِف م كحِر 
 .(ُ).؟ لِِفذ  ا ذلبـ دا

م ريػػػػو ان حػػػػ بـ م ِ كؿ ،ِلانػػػػ ػػػػؤالإ كاُّػػػػَِبن ِػػػػف اّرحلػػػػؿ ايبػػػػؿ 
 ـ ا ِػػػف قبػػػؿ اِّ ػػػريلف يػػػدٌ اّسػػػلؼ يػػػِف ِ ػػػبكرن  فٌ ِسػػػهِكا حهػػػ  اّػػػرغـ ِػػػف ِ

بـ ا  سػػػػلـ ا  فٌ م ِسػػػهِكا حهػػػ  اّػػػرغـ ِػػػف ِ سػػػػلـّلَػػػكؿ بلػػػ بـ كبػػػلف دنػػػّك
فِرقػػن اي ػػؿ ك حريػػبـ ّهنػػكؼ كاّفقػػر كاّق ػػؿ   ػػذا  كالدم ِم   ِفٌ ايكاّب،ػػرة ِك

ِاّكاق  اّ ِر  ِن  لنو ل بد بايس ِِ ادحِه ِحداإ ا سلـ  ِِ

                                                           

 مجلة التربية االسالمية (1)
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ؼ اِّسهِكف ذو اَّب ن  حهػف اِبراطػكر م كقػد ِ % ِف اّسيِفَٔكلّؤ
 فٌ َب ػػػن  ػػػلل سللسػػػو ذػػػو نطِبػػػل اّػػػذم ِّقػػػِه ذػػػو اّيػػػك غرس ايِرليػػػو ِاّ

بػػـ  ٌ م كا  ِ ػػب ،اِّسػػهِلف ِقهلػػن دنهػػت ا سػػلـ حهػػ  ِلػػدم حػػدد ِػػف اّ ،ػػِر اي
 ،داد ـ.ِ سلاكدكف إّ  دلف هبِئبـ ِكقرلبن 

سػلـ ا  اّطِغلػن ِػف َلػث ال ل ػار بػِفٌ  ك ذا اح راؼ ُرل  ِف  ذا
 ّـ ل   ر بِّسلؼ ذو بلده.

ػػـ اّ ،ِ ػو ِهػػؾ اَّب ػن ذػو حبػػد رسػكؿ ان ) سػهـ ِػػف قبػؿي كقػد ِ ( ّك
اِّسػػهِلف  ـ حهػػ  لػػدسػػهم ذقػػد ِسػػلِو كاَػػد لُػػؿ إّلػػل كال إّػػ  بػػلده سػػلؼ إ

ػػِ لػزاؿ ذػو اَّب ػػن ِكؿ ِػػرة إّػ  اَّب ػن اّػذلف  ػِ،ركا ِ يثػر ِػف ح ػػرلف م ِك
 ِهلكف ِسهـ.
( ِهلػػكف ِسػػهـ ّػػـ  ُػػؿ َُٓف ذلبػػِ ) د كسػػلِ لبهػػل حػػدد اِّسػػهِلك ػػذه ِ

ػػػػػِت ا  ػػػػػكؿ اّ ،ػػػػػِر  هبػػػػػم بػػػػػؿ ِسػػػػػهـ ِسػػػػػلِلن إّلبػػػػػِ اّف َك ِ حػػػػػف طرلػػػػػؽ ُك
لػِ ذرلقف اّسػكاَؿ اّ ػرقلن يم كيذّؾ بهداف ِ ِطؽ ِنرل يبهػداّلبِ اِّسهِلف إ

ػِ يػِف لسػِ  بػِي ِس ،ِبكرلػِت اال َػِد اّسػكذل و كغلر ػِ ك ِِؿ اُّلف ِك
 ِف اِّ ِطؽ كاّبهداف.

حدـ ا يػراه. ذيػؿ  ِبدِاالسلـ حقلدة ك  رلاِ قِئـ حه  ِسِس  فٌ يِِ ِ
 سلـ.ِِر بِطؿ ذو ا يراه ِِر لقكـ حه  ا 

ر ذػل ر ذلػل ال ِنٌلػر  ػك ِسػلٌ ِذِ  سِف ذو ا سلـ ال لَِسب حه  ِ
ـ ليف ذيرن يِف ِ ـى ًّ    لَِسب كال لسِؿ ِثلن  ـ  ـى ا؟ كًّ  ث  ّك د ذو  ذا اّبهد ّك ّك

ػػد ذػػو غلػػر  ػػدكا ِػػف ِ ـى ّكف لػػكـ اّقلِِػػن ًّػػه؟ ِككالد اّز ػػِ ال لسػػ لّك ل زا لػػن؟ ذػػ ـا ّك
يػػف لَِسػػب م  ػػل ِيػػره حهلبػػِ ؛ يِػػكر لَِسػػب ا  سػػِف حهػػ  ِثػػؿ  ػػذه اي ّك

ّػـ لُػـ؟  ـى ّػـ لُػؿ؟ كحػف ُػلِِل ًّػ ـى ًّػ  ر ذلػل حػف ُػل ل ػك ِنٌلػ حه  ِِ
ـ  يف َس ن؟ ال ل غلر ِيره حه   رؾ اُّػلة كحف انل قل ّـ يِ ت سلئن ّك

 كاُّلِـ كغلر ِيره حه  اّقلِـ بِّنهؽ اّسوإ.
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يػره حهػ  ذا ِي م كا  هثِػِ  ـ إذا  ػرب اّابػد اّنِػر َكسػب كحػدـ سلكذو ا 
دائػػػػل  ػػػػذه ،ػػػػر حهػػػػ  ِذا ُػػػػه  اّابػػػػد ِي م كا  هثِػػػػِ  دُّ كال لاػػػػ  ػػػػرببِ ال لَِسػػػػب

ػػِ م اّفرليػػن ِػػر ِيػػره م ذيػػؿ ِيػػراه ال لػػؤ،ر حهلبػػِ ا ػػِ حػػف طرلػػؽ ا دٌ ِ إذا ٌِِ
 سلـ.بِطؿ ذو ا حهلل اّابد َيِل 

م كاِّ ِذؽ ِ يراه ِ ِذقن سلـ حف طرلؽ ا ن ِف اح  ؽ ا  رع ا بؿ حدٌ 
بذا ذإّيِذر سلـ ِف اا حه  ا  د نطرن ذو  ظر اّ رع ِ ا سػلـ ،اػؿ  فٌ ؛ ّك
 يراه اّ ِس حه  اح  ِؽ دلف ان.إ ـسِسلن ذو اّدحكة حدِف ِبِدئل اي

ِـ ُػػ اي كؿ ِػػف اِّسػػهِلف ّػػـ لير ػػكا حبػػدةايكاّرحلػػؿ   بػػؿ اّرسػػكؿ 
ة اِّ ِثهػػن ذػػػو دحػػك ـ إّػػ   ػػرؾ  ػػذه اّابػػِدبػػـ  ٌ حهػػ  اح  ػػِؽ االسػػلـ سػػكل ِ

ػػػػػ  ٌِف ان   بػػػػػِ  يػػػػػر ِك   فػػػػػ  ٌ ِد ب اّسػػػػػ،كد كاّريػػػػػكع ّ:َ،ػػػػػِر كاالح قػػػػػ م ِك
سػػبَِ ل ِك،ػػب حهػػ  ِ ػػريو ِيػػن دكف غلػػر ـ إسػػلِبـ م ذػػإٌف اّرسػػكؿ ُػػه  
حهلػػػل كسػػػٌهـ م ا بػػػ  ّ ػػػريبـ حبػػػِدة ايُػػػ ِـ طرلػػػؽ اّػػػدحكة ال طرلػػػؽ ا يػػػراه م 

 ِثهن ِف اّسلرة كاّس ن اّ بكلن يثلرة ِ بِ.كاي
سلـ قِبهل إّ  ا   هبِِ ِِّ ذ ب إّ  اّطِئؼ ّلدحك رسكؿ ان   فٌ ِ

ؿ حهلػل اّسػلـ ذ ػزؿ حهلػل ،برلػم دِػكا قدِلػل بَِّ،ِرة َ ػ  ِ ُبلِ بِ بيربل
اػػل ِهػػؾ اّ،بػػػِؿ ِكنبػػره ِ ف لطبػػؽ حهػػػلبـ ـ إف  ػػِإ ان ِان لقرئػػل اّسػػػل فٌ ِك

 ليبػػـ  ّػػـ لػػدع حهػػلبـ  اّرسػػكؿ   فٌ  ِالٌ إ مبِيػػنن ػػبلفم ك ِػػِ ،ػػبلف اي
قػػك بػػـ ِ ػػري ٌ حهػػ  اّػػرغـ ِػػف ِ ف لنػػرج ِػػف ايذلػػن بػػؿ دحػػِ ان ِ ِػػ بـ وف ّك

  ان.الٌ ُلببـ ِف لقكؿ ال إّل إِ
ػػػ ِ َػػػدل غزكا ػػػل يػػػِف رسػػػكؿ ان كذػػػو إ ِن ا حػػػف ِ  َػػػت  ػػػ،رة بالػػػدن ئ

ّلػػل ك،اػػؿ م ذ،ػػِإ إا ه ر،ػػؿ ِػػف اِّ ػػريلف ذ ػػكل ذػػو  فسػػل  ػػر  ذػػرهم اُػػَِبل 
ػػ اّسػػلؼ ذػػكؽ رقبػػن رسػػكؿ ان  َِػػد ِػػف لِ اػػؾ   لػػِ ِ ذقػػِؿ ّػػلم ِ ق هػػل حِزِن

ذقػِؿ   ِل رسػكؿ ان ذكق  اّسلؼ ِػف لػده ك سػهٌ م ان    ف ِ و؟ ذقِؿ ا 
ف لِ اؾ ِ و ؟ ـٌ ذافِ ح ل م  م نذه   يف نلر اّر،ؿ اِّ رؾذقِؿ  ّل   ِك ثػ
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لير ل حهػ  ا سػلـ م ّـ ا سلـ حهلل ذ ب  م ِك  ذّؾ  حرض رسكؿ ان 
ـ لق هل م بؿ حفِ ح ل .  ّك

،ِإ بف اّ اِِف  ثِؿِي  ِِِن بفثي  رة م ك را،ـ اَُِّبن ِفـ كذو ي ب اّسل
َن     كقػِؿ ّػل م ذهِػِ رهه حِػر ار ػِب بػل م ِ بسػلفلِف اّػلِف إّػ  اِّدل ػن ِ ك ػ

كربػط اّر،ػؿ ذػو م نذ حِر اّسلؼ ِ ػل م ذ  رلد ق ؿ َِِدِ ذقِؿ   ِِذا  رلد؟
ر،ػؿم لنبػره بقُػن اّ ثػـ ذ ػب إّػ  رسػكؿ ان م سِرلن ِف سػكارم اِّسػ،د 

رسػػكؿ ان م ذقػػِؿ َِِػػد م  ان الٌ   قػػؿ  ال إّػػل إّلػػل ذقػػِؿ ّػػل اّرسػػكؿ ذ،ػػِإ إ
بػػػِ م ذ  م  ان الٌ   ِ ػػػبد ِف ال إّػػػل إ حِد ػػػِ حهلػػػل. قػػػؿاّر،ػػػؿ اِّ ػػػرؾ   ال ِقّك

بِ م اَِِدن  فٌ ِك إّػ   ثـ اّ فػت اّرسػكؿ  رسكؿ ان م ذقِؿ ذو اّثِ لن  ال ِقّك
ف لسِ  ِػف ّـ ليف ل كق  ِ ِ؟ كحِر ِن  ـ ّل طاِدحد ؿ ِ   َُِبل كقِؿِ

م كيِف ل  ظر غيبل حه  اّر،ؿ اِّ رؾ  م بؿ يِف قد ا  دٌ  ذّؾ اّرسكؿ 
ّػػػذم ،ػػػِإ ه ّبػػػذا اطاػػػِـ  اػػدٌ  ذقػػػِؿ حِػػػر  ِمٌ  ِف لػػ ِره اّرسػػػكؿ بق هػػػل ذلق هػػل م

ن ِف لػ  و ّػل بطاػِـ ِػف َػد اُّػَِبِ ِػر اّرسػكؿ ّق هؾ لِ رسكؿ ان؟ ثػـ ِ
 طهقكا سراَل.كا كثِقل ِكذيٌ  قِؿ  ِف ِيهل مبل ل م ذهِِ ذرغ 
ذقػػِؿ  لػػِ َِِػػد   حػػدة نطػػكات َ ػػ  حػػِد إّػػ  اّرسػػكؿ الٌ إ ذهػػـ لِػػش
ّػـ  ـى   ًّػ   رسػكؿ ان ذقِؿ ّل ؾ رسكؿ ان م ٌ  ان ِك بد ِالٌ ِ بد ِف ال اّل إ

و ٌ ػػػقػػػِؿ ح ػػػو ِ لّػػػئٌل ؛  ػػػِ ِكثػػػؽ اّلػػدلف ِكام قهبػػػِ  قهبػػِ قبػػػؿ قهلػػػؿ؟ ذقػػػِؿ  ّػػـ ِ
ػف ِ ِ ِ ػؾِ نكذنػِت ِير ن سهِ ػم ِ ُػَِبؾِك و  ٌ ِ ا ف كقػد ِطهقػتى سػراَو ذػإٌِ

اب غػِإ  سػهِتي و ٌِ ػم ِكيػراه ِحه تي إسلِو ّلاهـ اّ ِس ِ و اسهِت ِف غلػر إ
ػػػلس ِثػػػـ قػػِؿ ِريػػِة ان م بغػػػض ح ػػدم ِػػػف َػػد ِ  ّقػػػد ،ئػػت إّػػػ  اِّدل ػػن ّك
ػػػػػػػػػػػػػػػػلس ح ػػػػػػػػػػػػػػػػدم ِ م كنر،ػػػػػػػػػػػػػػػػتي َِِػػػػػػػػػػػػػػػػد   ِػػػػػػػػػػػػػػػػف  ّػػػػػػػػػػػػػػػػوٌ إ َػػػػػػػػػػػػػػػػبـ ِ بػػػػػػػػػػػػػػػػِ ّك

 .َِِد 
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 درس السادس عشرال
 كمة النسخ في القرآنح

َبل رسكؿ ان كحه  ه كاُّلة كاّسلـ حه   بسـ ان كاَِّد ن ّل ُك
ف كااله.  ِك

بػرا لـ كحهػ  ت حهػ  إؿ َِِػد يِػِ ُػهلاّهبـ ُؿ حه  َِِد كحه  ه
ِ،لػػدم اّهبػػـ بػػِرؾ حهػػ  َِِػػد كحهػػ  هؿ اؿ ابػػرا لـ ذػػو اّاػػِِّلف ا ػػؾ َِلػػد 

 ؾ َِلد ِ،لد. ٌ برا لـ كحه  هؿ ابرا لـ ذو اّاِِّلف إَِِد يِِ بِريت حه  إ
ت د هذ ّـ  ك،ان ّـ لَـر اّنِر ؛ إ فٌ ذير قرلب ّو ِ لن ذلبِ ّفظ َِر

ػػػل  اػػػِذػػػو يِػػػِ م حهػػػليـ اّنِػػػر  ـي  ّ    )قّك ػػػ ٍَ ّى ـي كى ٍل ىػػػني كىاٍّػػػـد ِى ـي اٍّ هىػػػٍليي ػػػٍت حى ِى را َي
 {ّاِِّئدة  (}اًٍّنٍ ًزلرً 

 ل،ِػػ  بػػلف اسػػ َكاذ اّ ػػلطِف حهػػ  قهبػػل سػػِف ك ػػذا يػػلـ ُػػِدر ِػػف إ
م ذبػػك  سػػهكبلم ذػػِّقرهف اّيػػرلـ بهلػػل ذػػو ِ  ػػوكبػػلف ،بهػػن اِّطبػػؽ بػػِّ ابلر اّقره

 ر ح ػػػل بهفػػػظبهفػػػظ ) اّ َػػػرلـ( ذقػػػد حٌبػػػر حػػػف  َػػػرلـ اّنِػػػر ف يػػػِف ّػػػـ لاٌبػػػإ
ف لَػػػـر ،  ػػػِب ِكسػػػ  ِػػػف اّ َػػػرلـ م ذػػػِن سػػػبَِ ل ِػػػِ ِراد ِ)اال،  ػػػِب( كاال

ػػت  ّلبػػِف لَػػـر يػػؿ سػػبلؿ لػػؤدم إراد ِم بػػؿ ِ ذَسػػب اّنِػػر م ذهػػك قػػِؿ  َِر
َػؿ ِػِ حػدا ذّػؾ ي ػرائبِ م حهليـ اّنِرم ّيِف اَِّـر ِ بِ  ػرببِ ذَسػب  ّك
يػػف ِّػػِم كبلابػػِ كاّ ،ػػِرة ببػػِ كاّاِػػؿ ذػػو ُػػ ِح بِ ك َػػكه  راد  َػػرلـ ذّػػؾ ِ ّك

ري كىا)  يهل قِؿ سبَِ ل  ٍِ ِ اٍّنى ِى ِى يكٍا ًإـ  ـي لىِ ِىلُّبىِ اّـًذلفى ه ِبي كىايىٍزالى ُى ٍلًسري كىايى  ِى ٍّ
ًؿ اّـ ٍلطىًِف ذىٍِ، ىً بيكهي  ِى ٍف حى ِا  {َٗاِِّئدة  (}ًرٍ،سه 

ػػل ببػػذا   َػػـر حهػػليـ اّز ػػِكيػػذّؾ ّػػـ لقػػؿ سػػبَِ ل حػػف اّز ػػِ  م ذهػػك َِر
اّػػذم ذػػو اّفػػرج ذقػػط اّػػذم لا ػػو دنػػكؿ اّفػػرج  لػػر ّيػػِف اَِّػػـر  ػػك اّز ػػِاّ اب
ػػػػد ل و ِ ػػػػلػػػػ  ػػػػِم ّك اَِّػػػػؿ كاّّك ِػػػػِ حػػػػدا ذّػػػػؾ يػػػػِالن لط بِّ سػػػػِإ  َػػػػٌؿ ِلين
اِ ر بفٌ اي غِّز بفٌ  ، بلِت ِك داحب بفٌ  ك قبلهبفٌ  ِك حِرلِت.  كاّاكـ ِابفٌ  ِك

ِ إّ  ذّؾ ِِِ  ك ّلس ب،ِِع.  ِك
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بيػكٍا ل   )  ػؿ  ػػِؿ ،ػقم ل ػـ ذّؾ يهػرلػبَِ ل  َػراد ان سِ ِػّيف ِّ كىالى  ىٍقرى
ؿ طرلػػؽ كسػػبب لػػدذ  إّػػ  كيػػ اّ َػػرلـ اّز ػػِ ّلػػدنؿ ذػػو {ِّ(}ا سػػراإ  اّزا ى 

ػػِ م لاال ػػزالؽ ذلػػ َػػـ اّن زلػػر ذػػإاِّ ٌِ ر حػػف ان سػػبَِ ل ّػػك حٌبػػ فٌ ِل ػػن كاّػػدـ ّك
ػكا  ِس ذو َرج يّكق  اّ ر حف  َرلـ اّنِر كاّز ِبٌ  َرلِبِ يِِ ح َِر بلػر ّك
يػػؿ اِّل ػػن االق ػػراب ال لَػػـر ِ ـب ابلػػر اال،  ػػِب كحػػد لم يٌ ػػ ِػػف ِ ػػِذ  يثلػػرة

ػكذبِ ك،هػد ِم َـر يذّؾ االس فِدة ِف  ار اِّل ن لسب بؿ ذَ م كيػذّؾ  ُك
لَػػػـر َِػػػؿ اّػػػدـ كبلاػػػل ك ػػػراؤه ك قهػػػل ِػػػف إ سػػػِف إّػػػ  إ سػػػِف ّهاػػػلج كا  قػػػِذ 

ٌِ م ذهلس ذو إبَِن  ذه اي  فس ِف اِّكتاي راد ان سػبَِ ل ِ ِِكر يررم ذه
هىػػػلٍ  )ِ ل ػؿ  ػػػػِؿ ،ػػػػػل قػػػػـ  ػػػذا يهػػػػػرلػػػػػدـ  َػحػػػ ػػػػٍت حى ِى را ـي َي ػػػػ ٍَ ّى ـي كى ٍل ىػػػػني كىاٍّػػػـد ِى ـي اٍّ يي

ػػك قػػِؿ  ذِ،  بك ػػِ { ّاِِّئػػدة  (}اًٍّنٍ ًزلػػرً  ـ االق ػػراب ِػػف ِك ال  قربك ػػِ َّػػر م ّك
َـر َ   إ  زاَ بِ حف طرلؽ اّ ِس.اِّل ن ّك

ؼ   دم  ُرا و لدحك إّ كقد قِر   ُػلر اِّسػهِلف  ت ذو ي لب ِّّؤ
 نػرلؼ ل،كز ِف   سػ  هلػن هلػن ِل يل ٌ كلطاف ذلل بِّقرهف ّك،كد اّ س  ذلل ب 

قػػد  بػػلٌ  ِكلن ِ ػػل ر،ػػؿ ،ِ ػػؿ بِبػػِدئ اّ ػػرائ  اّسػػف ّػػو ِػػف نػػلؿ يلِػػل ِم ّك
 سلِلن كحهـك اّقرهف. حف ،بهل اِّطبؽ بِّ رلان ا حِِن ذيلن 

ح  رذػػػػ  اَّيػػػػـ اّ ػػػػرحو بنطػػػػِب  ػػػػرحو هنػػػػر الُػػػػطلااّ سػػػػ  ذػػػػو ك 
)اِّ سػػػكخ( كلسػػػِ  نرم كلسػػػِ  اَّيػػػـ اّراذػػػ  )اّ ِسػػػ ( كاَّيػػػـ اِّرذػػػكع ِ ػػػ 

  (اّرذ  )اّ س 
كقد ٌِّؼ ايسػ ِذ اّػدي كر ُِػطف  اّّزِػو ي ِبنػِ با ػكاف   اّ بلػِف ّرذػ  
غِكض اّ س  ذو اّقرهف م ٌِيد ذلل ٌِ ل ال لك،د ذو اّقرهف  ِس  كال ِ سػكخ م 

ٌ ِِ لك،د ذلل اّ درج ذو اّ  رل  م سػلِو ّػـ   ػزؿ ِػف ان َيػِـ اّ ػرع ا ذ  كا 
َيػػِـ كحػػو ذلبػػِ قِبهلػػن اّ فػػكس ّ هقػػو اين كر بػػؿ ،ػػِإت ِ فرقػػ م،ِهػػن كاَػػدة 

ك ِحهلبِ  كاّسلر بِ اّقلِـ بيؿ  هؾ ايان سبَِ ل ِ فٌ م ّك َيِـ دذان كاَػدة ِّز
ل ِّػػف ِ ػػؽ ٌ ػػُػػلَبِم ِكا قلِد ػػِ كا  اِّ اػػذر ِػػف ِػػرم بػػؿ يػػِف اي ِّثقػػؿ حهلبػػ

ػايِكر حهػ  اِّػرإ ِ لّك ل بػلف ح ػلن ف ل نهػ  حػف ،ِلػ  ِا قدا ػل كحِدا ػل ِك
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لػػػكالن  كلسػػػ بدؿ كيػػػَِ ِ م ّػػػذّؾ اق يػػػت  ،دلػػػدة ؛ ببػػػِ ِا قػػػدات كحػػػِدات ِك
 َيِـ.ن ان ِراحِة اّ درج ذو  زكؿ ايَيِ

كريا ِف بِّا و م ع ِ بِ ريا ِف بِّغداة را كؿ ِِ  ُّ  يِف ِذُِّلة ِثلن 
ؼ يهـػػػف  ي م لثقػػػؿ حهلبػػػِ ِلِػػػِف باػػػد اّ فػػػكس اّ ػػػو ّػػػـ   ػػػذكؽ َػػػلكة ا  فٌ ؛ ي
 ذِق يت اَّيِن اّ سبلؿ يدائبػِم لكـ  بِ رة بِّقلِـ بنِس ُهكات ذو يؿِ

ػػػ نػػػرهبرياػػػِت قهلهػػػن ذػػػو ِكؿ اّ بػػػِر كه ٌِ ِ طِبػػػت  فكسػػػبـ بػػػذّؾ م ك غهغػػػؿ م ذه
لػػن ذػػا لِػػِف ذػػو قهػػكببـ م ِك و اّكقػػكؼ بػػلف لػػدم نػػذكا لس  ػػاركف اّهػػذة اّرَك

ح ػد ذاؾ ذػرض ان  م ف   قبػؿ زلِد بػِِة ي فكسػبـ ِبـلػ ُبَتان ِك ِ،ِ ل ِ
ُػب  ببػذا اّاػدد اّػريف اّثػِ و ِػف ِريػِف ّ ؛ اُّهكات نِس ِرات ذو اّلكـ 

 سلـ.ا 
ػػيػػِف  ػػرب اّنِػػر ح ػػد اّاػػرب قبػػؿ ا سػػلـ حػػِدة ِ   كقػػد هن ك ػػِئان ٌُ
م كيػػِف ِػػػف اُّػػػاب إق ػػػِع  ػػػت ِػػػف اّ فػػكس ك لِ ػػػت حهػػػ  اِّ ػػػِحر قػػد  ِيٌ 

ج سهكب اَّيِن ذو  ػدرٌ   اّقرهف ِاِّدِ لف حه   رببِ بِ قلع ح بِ ّذّؾ ا ب
  َرلِبِ.

ػػػػل  اػػػػِّ    ) ػػػػِرة إاّقػػػػرهف بِ  ذبػػػػدِ ػػػػرىاًت اّـ ًنلػػػػًؿ  ّلبػػػػِ ذػػػػو قّك ِى ػػػػف ثى ًِ كى
ًّػػػػػػػؾى  لىػػػػػػػنن ّاقىػػػػػػػػٍكـو  ػػػػػػػ نِ ًإـف ًذػػػػػػػػو ذى سى َى ًرٍزقنػػػػػػػِ  ػػػػػػػػيىرنا كى ٍ ػػػػػػػلي سى ًِ كىايىٍح ىػػػػػػػًِب  ىـ ًنػػػػػػػذيكفى 

 .{ٕٔ  (}اّ َؿلىٍاًقهيكفى 
 ػك  لسػير ُ   ِ ل  ػوإه لي  لب  ٌ  إّ  اّا ب لن ِ ِر اّقرهفذفو  ذه ا 

ف اّ قػػو ذربٌ  فٌ اّنِػػرم ك ػػذا  هِػػل  ِكؿ حهػػ  ِ ِػػِ ا  بػػل اّسػػير ال لهلػػؽ بػػِِِّؤ
 ثركا اّازكؼ ح بِ.ف اِّسهِلف ذ ّلبِ  فر ِإ

َن ثـ ،ِإت هلن ِنرل ِ     ذقِؿ  اِّم ِ بيرر اّنِر يثر ِ بِ   ُرل
ٍلسً ) ِى ًر كىاٍّ ٍِ ًف اٍّنى ػ  ِىٍيبىػري لىٍس ىّيك ىؾى حى ِى بي ِي ٍث ِى ىػًِذ ي ًّهـ ػًِس كىاً  ـه يىًبلػره كى ِ ًإثٍػ ِى ًر قيٍؿ ًذلًب

ـٍ  ـي ا لىػًِت ّىاىـهييػ ِذىا لي ًفقيكفى قيًؿ اٍّاىٍفػكى يىػذىًّؾى ليبػلافي اّهٌػلي ّىييػ ِى لىٍس ىّيك ىؾى  ِ كى ِى ف ـ ٍفًاًب ًِ
كفى   .{ُِٗاّبقرة } ( ى ىفىـيري
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م ذهاهبػِ حػلف  َرلِبػِ ّنِػر قبػؿ إ ِرة ِنرل إّػ  بلػِف يػرر اذبذه إ
لػػن ثػػـ ،ػػِإت ا م نػػر ِػػف اِّسػػهِلف َّػػثبـ حهػػ  ا،  ِببػػِ  يػػكف   بلبػػِ ّ فػػر ه

ِن ّثنم ذقد يِف باض اِّسهِلف لُهو إاّثِ ِ ك ك سيراف ذلنطػئ ذػو اّقػراإة ِِ
ػل  اػِؿ ػلىةى كىِى ػ يـٍ )     ذ زؿ قّك ُـ بيػكٍا اّ ِى يػكٍا الى  ىٍقرى َى ـػ ى  لىػِ ِىلُّبىػِ اّـػًذلفى ه سيػيىِرىل 

)  .{ّْ}اّ سِإ   ىاهِكا ِِ  ىقيكّيكفى
ِػػِ يِ ػػػ ِػػػف طهػػػكع اّف،ػػػر   بػػػدِم ت اُّػػػهكات نِػػػس ِػػػرات ذػػو اّلػػػـك ّك

ل ِهػـز باػدـ  ػرب اّنِػر ِك ٌ ػم ك،د اِّسهـ  فسػل ِك   بو إّ  ُلة اّا ِإ 
ك ػك ِػِ لػزاؿ سػيرافم م  و كقػت اُّػلة  لػ ا ذػو اّ بػِر ّػئٌل قلؿ ِ بِ يثلرن ا 
 .ّؾ اق ُر حه   رببِ باد اّا ِإ ّللن ّذ

لػػػِت ذػػػو اِّكايػػػ  يثلػػػر ِػػػف اُّػػػَِبن باػػػد  ػػػزكؿ  ػػػذه ا كقػػػد ظػػػؿ اّ
ػػػػ بـ ِػػػػف  َػػػػرٌ م اّثلثػػػػن ل َػػػػدثكف حػػػػف اّنِػػػػرم ذِػػػػ بـ ِػػػػف  ،ر ػػػػِ  ج ذػػػػو ِك

ػػ بـ ِػػف راح ل رقػػبم االسػػ ِرار حهػػ   ػػرببِ  حِقبػػن ِِر ػػِ كل كقػػ  ِف   ػػزؿ  ِك
لرة َ   ِم ذ ُب  اِّسهِك لن ُرلَن ب َرلِبِ ه نػذ حِػر بػف ف ذو َرج َك

ل اّنطِب   ِ.ِ  ِذلن  زؿ ذلبِ بلِ ن   اّهبـ ِ لدحك ان بقّك
ف لؿ ك،اػػؿ اّقهػػكب اِِّؤ ػػن ِسػػ ادة يد اّسػػبذبػػذا اّكيػػ  اّ فسػػو ِبٌػػ

ِبػػن ُػػدر مف اَّيػػـ ربػػِ و لُػػدر ب ػػ    قبػػؿ ِمٌ   نِػػر بِطِئ ػػِف كريػػِ كَر
ػػػػل  اػػػػِّ   د ذّػػػػؾ  ػػػػز ح ػػػػ ٍلًسػػػػري لىػػػػِ ِىلُّبىػػػػِ اّـػػػػذً ) ؿ قّك ِى ػػػػري كىاٍّ ٍِ ػػػػِ اٍّنى ِى ِى يػػػػكٍا ًإـ  لفى ه

كفى } َي ـٍ  يٍفًه ًؿ اّـ ٍلطىًِف ذىٍِ، ىً بيكهي ّىاىـهيي ِى ٍف حى ِا ـي ًرٍ،سه  ِبي كىايىٍزالى ُى ِ َٗكىايى  ِى { ًإـ 
ٍلًسػػ ِى ػػًر كىاٍّ ٍِ ػػِإ ًذػػو اٍّنى ـي اٍّاىػػدىاكىةى كىاٍّبىٍغيى ـٍ ليًرلػػدي اّـ ػػٍلطىِفي ِىف ليكًقػػ ى بىٍلػػ ىيي ػػـديي ُي لى ًر كى

ُِّ  ىبيكفى  لىًة ذىبىٍؿ ِى  ـي  ُـ ًف اّ  .{ُٗ-َٗاِِّئدة (}حىف ًذٍيًر اٌّهًل كىحى
سػػػهـ حػػػف ِ ّقػػػِئـ ِسػػػقو  وٌ ػػػ  إ قػػػِؿ  ػػػس بػػػف ِِّػػػؾ ركل اّبنػػػِرم ِك

ذ م إ ذػو بل  ػِ ُػَِب اّ بػو  ِف ِكر،ِالن م لكب م ِكبِ ِبِ طهَن )اّنِر( ِ
اّنِػػػر قػػػد  فٌ ذقػػػِؿ  إ ه ػػػِ   ِػػػِ  ػػػك؟ذق  ػػػؿ بهغيػػػـ اّنبػػػر؟   ،ػػػِإ ر،ػػػؿ ذقػػػِؿ

ػػتم ذقػػِؿ  طهَػػن لػػِ ِ ػػس ِ )كاسػػيب(  ػػذه اّقػػلؿ )كاّ،ػػرات اِِّهػػكإة  ؽٍ رً َِر
 ّكا ح بِ كال را،اك ِ باد نبر اّر،ؿ.ِ( قِؿ ذِِ س لان بِّنِر ذسيبك ِ ،ِ
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ػػك ِدر  باػػد نػػذ ببػػـ يِػػِ  ػػرل إّػػ   َػػرلـ اّنِػػر در،ػػنذقػػد ِ ل ٌ ػػ،ػػن م ّك
دِ ػػػػكا  ػػػػرببِم فػػػػكا حهلبػػػػِ كِي ِبػػػػِ ك ػػػػـ قػػػػد حيكؿ االسػػػػلـ ب َرل ـ ذػػػػو ِذِ،ػػػػ 

ن ُّػاب حهػلبـ ذّػؾ لػرلَ اِئر اّيـر كاّفنر كاّف كة كاي  الرة ِف كا نذك ِ
 ِر اّ َرلـ.ر ِ بـ ِك حدـ اِ ثِّبـ يكالَ ِؿ ار داد  ف م ايثلرن 

ـ ََُٗٗػػػدم ذفػػػو بدالػػػن حػػػِـ ر اّنِػػػر اّيبلػػػرة ال  نفػػػ  حهػػػ  ِايػػػر ِك
لف اُّػػل للف  فٌ ِقِّػػت ُػػػَلفن رسػػػِلن ذػػو اُّػػػلف  حػػػكا بِِّ ػػػِيؿ كا ري اِّسػػػؤّك

 اال، ِِحلن اّ و لسبببِ  رب اّنِر يَكادث اّق ؿ كاّطلؽ.
 ػػرب اّنِػػر  فٌ دراسػػن حِِّلػػن ُػػدرت ذػػو ِِرليػػِ حهػػ  ِ ت"كقػػد ي ػػف

يػػِف كراإ ِغهػػب َػػِالت االح ػػداإ اّ، سػػو حهػػ  ِطفػػِؿ ايسػػرة كاَِّػػِـر ِثػػؿ 
 % ِف َكادث اّق ؿ.ّٖٓن حف ك بِ ِسؤ  ٌ م يِِ ِنكات كاّب ِت اي

لػػِ اّدانهلػػن   َػػدث حػػف اَ ِػػِؿ إت اّسػػهطِت ذػػو ِ كقػػد بػػدِ ُػػدار غّك
ػػػِت اّغربلػػػن كايكربلػػػن ّػػػك  قػػػكا لف  َػػػرلـ اّنِػػػكر" ك ػػػذا ِػػػِ   ِ ػػػِه يػػػؿ اَّيِك

قػػكا ل بـ ال  فٌ  ِالٌ اسػػ طِحت قكا ل بػػِ ِف  ُػػرؼ  ػػاكببِ حػػف  ػػرب اّنِػػر إ
 ظِـ  لفم ذ  ُلَبِذو اّ فكس كا  ّ و لِهيبِ ا سلـ ذو اّ  ثلر  ِهؾ اّقكة ا

 .؟!ان اّب ر ِف  رع
ف  نهػص "ذفو بدالن اّقرف اّا رلف ِرادت اّكاللِت اِّ َػدة ايِرليلػن ِ

ت ذػو سػلِو ذـ ػرحِ كف ا ك ،رب ِِ ،ِإ بل اّقػم  اببِ ِف ِيِر اّنِر 
ـ حهػػػ  اّ ػػػِس بلػػػ  اّنِػػػكر ِك َػػػرـ ـ قػػػِ كف  َػػػرلـ اّنِػػػر اّػػػذم َُّٗسػػػ ن 
ػػػػػن ّبػػػػػذا ُػػػػػ ابِ ِك  ُػػػػػدلر ِ ِك اسػػػػػ لراد ِم كقػػػػػد ِبٌػػػػػ  ِ ِك ػػػػػراإ دت اَّيِك

ذاحػػػن ك  ػػػر اّي ػػػب ان حػػػف طرلػػػؽ اّسػػػل ِِ كاّ ِثلػػػؿ كا اّقػػػِ كف بدحِلػػػن كاسػػػ
ػن بِ ك م كاّرسِئؿ  َُػِئلِت اّدقلقػن كاّبَػكث يهبِ  بلف ِيِر اّنِر ِدحِك

 اّاهِلن اّطبلن.
دت  سان كا كسي م  ( ِهلكف دكالرٓٔه   ذه اّدحِلن ) فؽ حر ِِ ِي دٌ كقد قي 

 الؼ ِهلكف ُفَن ذو بلِف ِيِر اّنِر كاّز،ر ح بِ.ه
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( ِهلػػػػػكف دكالر ُٔكبهغػػػػػت اّغراِػػػػػِت اّ ػػػػػو ذريػػػػػت حهػػػػػ  اِّنػػػػػِّفلف )
كدرت ِِ هيِ  ،ػؿ   فلػذ  ػذا ( ِهلػكف دكالرم كِيحػدـ ِػف ََِْبـ ِِ لبهل )ُك

يػػف ِػػ  ذّػػؾ ّػػم ِ ِرليل ػػِ ّّٓ.ِّٓ(  سػػِن كسػػ،ف ََّّقػػِ كف )ا ـ  ػػزدد ّك
ػػاي ػػالن ن ايِرليلػػن إٌِ ِن ا ذػػو  اِطلبػػِ كيػػػِف ُػػرارن ا كا  ِ ب ػػرب اّنِػػػر كح ػػِدن  غرا

ػػن ايِرليلػػن إّػػ  إ ّغػػِإ قػػِ كف اّ َػػرلـ ذػػو هنػػر اِّطػػِؼ ِف ايػػطرت اَّيِك
ػػػػـ   فابػػػػِ  هػػػػؾ ايُِّّٗ و سػػػػ ن   ػػػػرلف اّثػػػػ طِئهػػػػن كاّ يػػػػَلِت ِػػػػكاؿ اّـ ّك

 . (ُ)يرار ِ"ح د ِ ِ تن َِّؿ اّ ِس حه   رؾ اّنِر اّذم ثب اّ،سلِ
ػِ ِحظػـ ِ م ذقػد يػِف قبػؿ  َػرلـ  ثػره ذػو اّ فػكسذِِ ِحظـ  ذا اّػدلف ِك

ت ذػو لدلبـم ذهِِ ر ـ َُِّبن ذو ِ،هس كيؤكس اّنِر بلف ِاّنِر  فر ِف ا
ل  اِّ  هذا بـ ه ُِّ  ىبيكفى ) لن اّ َرلـ اّ و ا  بت بقّك  {ُٗاِِّئدة  } (ذىبىٍؿ ِى  ـي 

 كقػػِّكا بُػػكت كاَػػد ا  بل ػػِ لػػِ ربٌ م ِ يسػػركا ِػػف ذػػكر ـ يػػؤكس اّنِػػر ،ِلانػػ
 ا  بل ِ.

 لدلبـ ال بلد  رطو ِك ، دم ِك رقلب.قكا نِكر ـ ب ار ذقد ِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وينظددرا المدددخل علددأ المددودوي شددريا الربدداني والقددانون الوضددعي ليسددتاذ أبددي األ( الت1)

 .43-42سالمية للدكتور عبد الكريم زيدان، صلدراسة الشريعة اإل
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 الدرس السابع عشر
 سالملرقيق في اإلا
ػَبل لة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هبسـ ان كاَِّد ن كاُّ ّػل ُك

ف كااله.  ِك
 لد ح د ِسلِد ـكاّرؽ  ك اس ابِد اّ ِس م كاّرقلؽ  ـ اّاب

  برا ػػِـ ّػػ يف اّػػذم  ػػكٌّ رئلسػػبِ ِ فٌ ؛ ي ِرليػػِ اّلػػـك حهػػ  اّاػػِّـ فنػػر ِ
لس ذػػو اّاػػِّـ كذػػو  ػػِرل  اكؿ رئػػ لاػػدٌ  ـَُٖٔرئِسػػن اّكاللػػِت اِّ َػػدة حػػِـ 

 .ّغِإ اّرؽ هف إحاّب رلن ِ
بػػػػِ ُِػػػػدرت ِثػػػػؿ  ػػػػذا ا حػػػػلف ذػػػػو  ٌ ؛ يكربػػػػِ ب فسػػػػبِ كيػػػذّؾ  فنػػػػر ِ

ذ ا سلـ ّـ لفاؿ ِثػؿ ِػِ ذاهػكا ؛ إ فٌ ف  ذا اّفنر ب م كلاززك  نلرةاّقركف اي
كه.  ّـ لَـر اّرؽ يِِ َِر
ػـ ل ػرحل ؛ ي فٌ  قكؿ ذو اّبدإ ِ إ كاّػرؽ ل ،ػٌِ ػا سلـ ّـ لك،د اّػرؽ ّك

ػػـ لك،ػػد ذػػو اّقػػرهف  ػػص  م ِػػـ يهبػػِ ِ   ػػر بػػلف اّ ػػِس كح ػػد اي  لبػػل  اّػػرؽٌ  ّك
م كا نػػذ كسػػِئؿ  َرلػػر اّابلػػدِػػِ ،ػػِإ ذلػػل كذػػو اّسػػ ن اّ بكلػػن اّػػدحكة إّػػ    ٌ كا  

  و م ِف  ذه اّكسِئؿ ِِ ل   قِذ اّابلد ِف اّابكدلن     
ِػن ان ك،  ػلم قػِؿ  اػِّسلـ ح ؽ اّسلد حبده طرلقن ،اؿ ا    ِ إّػ  َر

ـى اٍّاىقىبىػػػنى }    ) َى ػػػِ اٍّاىقىبىػػػني }ُُذىػػػل اٍقػػػ ى ِى ػػػِ ِىٍدرىاؾى  ِى قىبىػػػنو }ُِ{ كى { ِىٍك ُّ{ ذىػػػؾُّ رى
ٍسغىبىنو ًإٍطاىِـه  ِى  {ُّ -ُُ د (}اّبهًذو لىٍكـو ًذم 

 ِف سلده ذو سبلؿ ان. ك)ذؾ رقبن(  َرلر حبد
 ػػػو حهػػػ  حِػػػؿ ذقػػػِؿ  لػػػِ رسػػػكؿ ان دٌّ  حرابػػػو إّػػػ  رسػػػكؿ ان ،ػػػِإ ِ
ّلسػِ  كم ِ ذقػِؿ لػِ رسػكؿ انم ذقِؿ  ح ػؽ اّ سػِن كذػؾ اّرقبػنم  لدنه و اّ، ن

ام ذقػػِؿ  الم ح ػػؽ ِا ِ ِػػِ كاَػػدن  ّػػلس ح ػػؽ اّ سػػِن كذػػؾ اّرقبػػن  ِِم  ا؟كاَػػدن 
 ف  سِحد ذو ثِ بِ.اّ سِن م ِف   فرد با قبِم كذؾ اّرقبن ِ
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 حهػػػ  ذاػػػؿ لَهػػػؼ ان   سػػػلـ يفػػػِرة اَّ ػػػث ذػػػو اّلِػػػلفم ِم،اػػػؿ ا ك 
ـ لفاهلم ،اػؿ ا  ذقػِؿ  ا ِػف بل بػِ ح ػؽ اّرقبػن مِػكرن ِ سػلـ يفػِرة ذّػؾ وإ ّك

ـي اٌّهلي ًبِّهـ )     اِّ ػِفى الى ليؤىاًنذييي ِى قـػد ُّـي ايىٍل ػِ حى ِى ّىػًيف ليؤىاًنػذيييـ ًب ـٍ كى ًِ يي ِى ٍغًك ًذو ِىٍل
ـٍ ِىٍك  ـٍ ِىٍك ًيٍسػػكى يبي ػػكفى ِىٍ ًهػػليي ِي ػػِ  يٍطًا ِى ػػًط  ػػٍف ِىٍكسى ًِ ػػًِيلفى  سى ِى ـي حى ىػػرىًة  ذىيىـفِرى يػػلي ًإٍطاىػػِ

قىبىنو  ًرلري رى ٍَ  .{ٖٗ}اِِّئدة  ( ى
  ِ ػت حهػو  ؿ اّر،ػؿ ّزك، ػلف لقػك كيذّؾ ،اؿ ا سلـ اّظبػِر ك ػك ِ

ذقِؿ ان  اِّ     زك، ل ح ؽ رقبن مل ،اؿ يفِرة ذّؾ ّ َؿ ّل  ٌ و ٌِِ يظبر ِ
ػف قىٍبػًؿ ِىف   ) ِا قىبىػنو  ًرلػري رى ٍَ ػِ قىػِّيكا ذى ى ِى ـٍ ثيــ لىايكديكفى ًّ ف  اسىًِئًب ًِ كفى  كىاّـًذلفى ليظىًِ ري

ـٍ  يكحىظيػػػكفى بًػػًل كىاّهـػػػلي  ِـسػػِ ذىًّييػػ ِى ًبلػػره  لى ى هيػػػكفى نى ِى ػػِ  ىٍا ِى ػػػِفى  ){ّاِّ،ِدّػػػن  (}ًب ػػِ يى ِى كى
ٍؤًِ ىػػنو  ُِّ قىبىػػنو  ًرلػػري رى ٍَ طىئنػػِ ذى ى ٍؤًِ نػػِ نى ِي ػػف قى ىػػؿى  ِى طىئنػػِ كى ٍؤًِ نػػِ ًإاـل نى ِي فو ِىف لىٍق يػػؿى  ػػٍؤًِ ِي ًّ

 ُِّ ًدلىنه  نه ًإّىػ  ِىٍ ًهػًل ًإالٌ كى ِى ـه ػديك   سى ػف قىػٍكـو حى ًِ ػـدقيكٍا ذىػًإف يىػِفى  ُـ فه  ِىف لى ػٍؤًِ ٍِ ـٍ كى يػكى  ّـييػ
نه ًإّى  ِىٍ ًهلً  ِى ـه ُِّسى ؽه ذىًدلىنه  لثِى ِا ـٍ  بىٍل ىبي ـٍ كى ف قىٍكـو بىٍل ىيي ًِ ف يىِفى  ٍؤًِ ىنو كىاً  ُِّ قىبىنو  ًرلري رى ٍَ  ذى ى

ػفى  ِا ِي ى ىػًِباىٍلًف  ىٍكبىػنن  ٍلًف  ـي  ىػٍبرى ػلىِ ًُ ـٍ لىً،ػٍد ذى ف ّـ ِى ٍؤًِ ىنن ذى ُِّ قىبىنو  ًرلري رى ٍَ يىػِفى  كى ى اّهٌػًل كى
ِ ِن ًيل َى  ِ ِن ًهل  {ِٗ(}اّ سِإ   اٌّهلي حى
  َرلػر رقبػن. قػِؿ ان  اػِّ   اّقرهف اّيرلـ يفػِرة اّق ػؿ اّنطػ  كقد ،اؿ

ًرلػػري  .) ٍَ طىئنػػِ ذى ى ٍؤًِ نػػِ نى ِي ػػف قى ىػػؿى  ِى طىئنػػِ كى ٍؤًِ نػػِ ًإاـل نى ِي فو ِىف لىٍق يػػؿى  ػػٍؤًِ ِي ػػِ يىػػِفى ًّ ِى كى
دً  ٍؤًِ ىنو كى ُِّ قىبىنو  ُِّ رى نه ًإّىػ  ِىٍ ًهػًل ًإالٌ لىنه  ِى ـه ـٍ  سى ػديك  ّـييػ ػف قىػٍكـو حى ًِ ػـدقيكٍا ذىػًإف يىػِفى  ُـ ِىف لى

لثىػػِؽه ذىًدلىػػنه  ِا ـٍ  بىٍلػػ ىبي ـٍ كى ػػف قىػػٍكـو بىٍلػػ ىيي ًِ ف يىػػِفى  ٍؤًِ ىػػنو كىاً  ُِّ قىبىػػنو  ًرلػػري رى ٍَ فه ذى ى ػػٍؤًِ ٍِ كى يػػكى 
قىبىػػ ًرلػػري رى ٍَ نه ًإّىػػ  ِىٍ ًهػػًل كى ى ِى ػػـه ِي ى ىػػًِباىٍلًف ُِّسى ٍلًف  ػػٍبرى ـي  ى ػػلىِ ًُ ـٍ لىً،ػػٍد ذى ػػف ّـػػ ِى ٍؤًِ ىػػنن ذى ُِّ نو 

ِ ِن ًيل َى  ِ ِن ًهل يىِفى اٌّهلي حى ِافى اٌّهًل كى  {ِٗ(}اّ سِإ    ىٍكبىنن 
 ف لَرر رقبن ك،ب حهلل اّكذِإ ب ذره.ك،اؿ ِف  ذر ِ

ا ِػِ لقػ  ذلبػِ اّ ػِس َػلف ،اػؿ ا سػلـ يفِر بػِ ذبذه اّذ كب اّ و يثلػرن 
 ل ذّؾ إّ   َرلر حدد يبلر ِ بـ.دٌ  ؽ اّابلد ِح
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بػػكاب م كذػػ   ّهرقلػػؽ ِؽ ِػػف ُِػػِدر اّػػرؽ سػػلـ ببػػذه اّ  ػػرل  يػػلٌ ذِ 
 اّ َرلر.

ّغ ػػِ اّػػرؽ ذػػو ِِرليػػِ ِككربػػِ ِ فٌ بػػؿ  سػػ طل  اف  قػػكؿ ذػػو  ػػذا اُّػػدد ِ
يػػػف ّػػػـ  هغلػػػِه ذػػػو ِ،ػػػِؿ اّكاقػػػ  كاّ طبم ِ،ػػػِؿ اّدسػػػ كر   فٌ لػػػؽ ذػػػو َػػػلف ِّك

ّغِه ذو ِلداف اّاِػؿ ل ِ ٌ  ِالٌ م  إذو ِ،ِؿ اّدس كر اّرؽٌ  ّـ لهلف م كا  سلـ ا 
 سلـ ذو  ذا اِّلداف ِبدِلف م كقد  رع ا  م ك ذا  ك اِّبـ كاِّاِِهن
بِػػِِ ِػػ   اَّرلػػن  سػػلـ ِبػػدِ اِّيِ بػػن ك ػػك   ػػرع ا  ن  ِبػػدِ اِّيِ بػػ ّك

 ت ذػو  ػٌص ِػر ثِبػؿ م ك ذا ايّهابد ِ   ِِ طهببِ ب فسل ِقِبؿ ِبهل ِف اِِّ
ـٍ ًإٍف اّقػػرهف قػػِؿ  اػػِّ    ) ػػًِ بيك ي ـٍ ذىيى ػػِ ييي ِى ػػٍت ِىٍل هىيى ِى ػػِ  ِـ ًِ كىاّـػػًذلفى لىٍب ىغيػػكفى اًٍّي ىػػِبى 

ـٍ  يي ًِؿ اّـهًل اّـًذم ه ِى ِـ ِاف  ٍلرنا كىه يك يـ  ـٍ نى ٍِ يـٍ ًذلًب ًه  {ّّ(}اّ كر حى
ل كال إ،بػػِرم ال لِهػػؾ اّسػػلد رذيػػِػػر م ِم  َرلػػر ـ ِ كح ػػؽ اّابلػػد   ػػِ

ن ا الٌ م كا   داإ اِّبهل اِّ فؽ حهلل  ،لهل باد ِ اّقِيػو م سػلِلن   دنهت اّدّك
 ِك اَِّيـ ّ  فلذ ح ؽ اّابد بِّقكة.

سلـ قد ذ   ذو اّكاق  بِب  َرلر اّابػد كب قرلر ِبدِ اِّيِ بن ليكف ا 
ػػػـ ل  ظػػػر ِػػػف سػػػلده ّػػػ ِ ػػ  ِػػػِ رغػػػب اّابػػػد ذػػػو ذّػػػؾ  م حهلػػػل ب َرلػػػره ِفـ لم ّك

ػػ             اػػِّ  ان قػػِؿم دائػػل ل ِك  ػػوإ حػػف ِ سػػِحده ب سػػدلد  ػػذا اِّبهػػل يهٌػػ نكاّدّك
قىػًِب ) ًذو اّرا ـٍ كى ّـفىًن قيهيكبيبي ؤى ِي هىٍلبىِ كىاٍّ ًهلفى حى ًِ ِىسىًِيلًف كىاٍّاىِ دىقىِتي ًٍّهفيقىرىاإ كىاٍّ ُـ ِ اّ ِى ًإـ 

ػػػًبلًؿ اّهٌػػػًل كىاٍبػػػًف اّـسػػػًبلًؿ ذى  ًذػػػو سى لفى كى ًيػػػلـه كىاٍّغىػػػًِرًِ َى ًهػػػلـه  ػػػفى اّهٌػػػًل كىاّهٌػػػلي حى ِا ػػػنن    ًرليى
 كذو اّرقِب   ـ اّابلد. {َٔن   (}اّ كب

ّغػػػػ  اّػػػػرؽ ذػػػػو اَّقلقػػػػن كاّكاقػػػػ  بػػػػؿ ا سػػػػلـ ب قرلػػػػر  ػػػػذا اِّبػػػػدِ قػػػػد ِ
ػف قبػؿ اّسػلدم ل قػد ِ ٌ م ِك ب ابلر ِدؽ ِ كاّ طبلؽ ػن ِك ّغػ  اّػرؽ ِػف قبػؿ اّدّك
 ل.د  فسِ ذقط بِّابّغِإ اّرؽ ِ كطن كبقو إ

اّسػػػلد  فٌ اّابكدلػػػن قبػػػؿ ا سػػػلـ يِ ػػػت قِئِػػػن حهػػػ  ِ فٌ كاِّبػػػدِ اّثػػػِ و  ِ
اّابػػػد ال  فٌ م ِكبػػػِ حهػػػ  حبػػػده ّهسػػػلد اَّقػػػكؽ يهٌ  فٌ م ِكحهػػػ  ِػػػف حبػػػده در،ػػػن ِ
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ِؿ اّببِئـ م ذيِف اّسِدة لاِِهكف اّابلد يِِ  اِ َؽ يِف حه  سلده لِهؾ ِمٌ 
ػػ د ػػ ِك ِ ٌِ بل بِػػِ كسػػِكل بل بِػػِ ذػػو ركقػػِت ّغػػ   ػػذه اّفِ ،ػػِإ ا سػػلـ ِم ذه
ػػػ سػػِ لن كذػػػو اَّقػػػكؽ ،ِلانػػػا  ٌِ سػػػلـ اّابلػػػد ذػػػو ظػػػؿ ا  فٌ ِ ِرل اّسػػػِدة ِِم ذه

بػػػـ ال  ٌ ب ػػػوإ ك،ػػػدكا ِ فسػػػبـ ِ بػػػـ ال ل ِلػػػزكف ِػػ بـ ٌ م ِكّػػػ  ِسػػػ كا ـ ار قػػكا إ
 ِ.َِ،ن ّبـ باد ذّؾ ذو اس رقِؽ اّابلد ذ ريكا اّرؽ طكحن 

سػهـ ِػف قسِكسػن اّغػرب ال ِ ذه اَّقلقن ِس  رؽ غلر  كقد ا  بل حه 
ف بِ   ِك  يِرم كاط ذو ي ِبػل اّػذم اطهاػت حهلػلاِّس  رؽ ك ك م سلـ لِؤ

ِػػف  ُْٓ-َْٓذقػػد ذيػػر ص   َِِػػد ذػػو  اِّدل ػػنم  ر،ِػػن  ػػابِف بريػػِتم
نػػكة اّابلػػد كاّسػػِدة ،اهػػت اّسػػِدة دحػػكة اّقػػرهف كاّرسػػكؿ إّػػ  ِ فٌ  ػػذا اّي ػػِب ِ

ف لفقػد م ك ػذا ِدل إّػ  ِ ف ِػ بــ ِ ِلػزل فسػببـ ّـ لادكا ِ ٌ ؛ يّرؽ ل ريكف ا
 فٌ م ذ ريػػػػكا اّػػػػرؽ باػػػػد ِف  ػػػػاركا ِنلػػػػل اِّسػػػػهـ اّسػػػػلد اّرغبػػػػن ذػػػػو اسػػػػ رقِؽ ِ
 سلـ.حبلد ـ قد ُِركا ِثهبـ ذو ظؿ ا 

ـ ذو  ذه اّقيػلن كذػو سلم ذقد ا ب  ا ّغ  اّرؽ ذو اّكاق  ذِ سلـ ِ
سػػػهكب اّػػذم  ف قػػػده م ك ػػك اي سػػػهكب اَّيػػلـ ذػػو  َرلػػػر اّابلػػديػػؿ قيػػلن اي

دلثبِ.ِ   ظِن اّد لِ يهبِ قدلِبِ َك
و َػػلف بقػػو اّابلػػد ح ػػد ـ ّغػػ  اّغػػرب اّػػرؽ ذػػو ِ،ػػِؿ اّدسػػ كر ذػػذقػػد ِ
ِّل  غلؿ اّابكدلن ذو اّكاق   فسل  ِيبهلف ب  اّرئلس  فٌ م كاّدّلؿ حه  ذّؾ ِِ ِ ِك

د ـ ِػر اّسػِدة ب سػرل  حبلػػم ِكبِك،بػػل اّػرؽ  ا ِ ػ ى ُػدر قػرارن ايِرليػو َػلف ِ
ا ك،ػػِحكا َ ػػ  حػػِد يثلػػر ِػػ بـ باػػد ِسػػِبل  ِك ػػبر إّػػ  سػػِد بـ يػػِحكا ك ػػِ ك 
ال  فسػػػبـ ؛ ي بػػػـ ك،ػػػدكا ِا ح ػػػد ـ يِػػػِ يػػػِ كا ف لالػػػدك ـ حبلػػػدن لر،ػػػكف ِػػػ بـ ِ

 لَس كف غلر حِؿ اّابكدلن.
ف ِّغِإ ذقد يِف إ لف ذػ   الٌ كا   م حػلـ،ػؿ ا اّرؽ ح د ـ ِف اّظِ ر ِك
 ؟ٌ سـ ِِ يِ ت  ُ ال ذر سِ ذو اِّغرب اّاربو.ذِِ ا ؟!غ م ك اّرؽ اّذم ِيّ
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ػػِ  ِرليػػِ ذػػو اّز ػػكج كا يه ػػرا ذػػو اِّهػػك لف ذػػو يِ ػػت  ُػػ ال ِِػػِ  اسػػـِك
 ، كب اذرلقلِ. ؟

ػػِف طِئفػػن ِػػف رؽ ذػػو َقلق ػػل  ػػك  بالػػن قػػكـ ّقػػـك هّػػلس اّػػِ ِر نػػرلف َك
 نرلف. ؟َقكؽ اِّ َِن ّآلاّاّب ر 

ـ  طبؽ  ك و الم ِ اّرؽ ذو بلد  بِ ِحه ت إّغِإ ٌ  زحـ ِكربِ ِ  ِهؾ ّك
 حلف.ة بلف اّسِدة كاّابلد غلر  ذه ا ِف ِبِدئ اِّسِكا

ِّغػػو  اّػػرؽٌ  فٌ بػػ ِببـ لا رذػػكف م كي ـػػ ّغ ػػل ِ طكحػػنِككربػػِ ّػػـ  هػػل َػػلف ِ
كذقداف اّرغبن كاّقدرة حه  م َكاّبـ اِّال لن َلف ياؼ إ  ِج اّرقلؽ ّسكإ ِ

َراسػن ِيثػر ِػف إ  ِ،ػلم ذبػو حِّػن ك ُبَت  يِّلؼ اّابد ِػف إّاِؿ َلث ِا
م كال ظػػؿ ذلبػػِ ذف َسػػبن اق ُػػِدلن ال غلػػرم لَسػػب ذلبػػِ اّيسػػب كاّنسػػِرة إ

اّب ػػػرم ذ ِػػػ     سػػػِ لن اّ ػػػو   ػػػار بيراِػػػن اّ،ػػػ سيم ِا ػػػ  ِػػػف ِاػػػِ و ا 
 ،هبِ.اّرقلؽ َرل بِ ِف ِ

ّغػػِإ اّرقلػػؽ   ل،ػن اّثػػكرات اِّ  ِباػػن اّ ػػو ِكربػػِ ايػػطرت إّػ  إ فٌ يِػِ ِ
 قلؽ ذِس َِّت ِابِ دكاـ اس رقِقبـ.ّر اقِـ ببِ 

ز اّا ُرم اّذم لِرليِ ذِِذا لسِ  اّ ِلاّذم  دحلل ِّغِإ اّرؽ ِكلف إ
ذ بػػِ سػػكد ب،ِ ػػب ذ ػػِة بليػػِإ بإِ ػػ  ر،ػػؿ ِل َػػلف ٌ ػػم إ  ِِرسػػل يػػد اّز ػػكج
س دٌ ػػػِػػ بـ قػػػد كاَػػػدة  فٌ بػػِ ثػػػِرت َفلظػػػن اّبػػلض م ال يكريػػِ ِ ال ير ػػػِ ِ 

يػف  ـ  وإ ِبػِححرض ح دذ د لس اي م حريبِ ِػف اّسػكد  اكاَػدن  يفٌ  م ّك
ػػػػػكه ِ ػػػػػاسػػػػ طِع ِف لُػػػػػِدقبِ ذثػػػػػِركا بغيػػػػب كطَر ػػػػِ زاّػػػػػكا ليػػػػػربك ل رين ِ ِك

ل.ب   َذل بـ َ   ذِيت رَك
لس ل ظػػر كل ػػِ د بال ػػل  ػػذا  م ّق ػػؿ اّب ػػ  ايػػؿ  ػػذا َػػدث كر،ػػؿ اّبػػّك

نلػل ذػو اّػكطف كاّهغػن كاّػدلف ل َػرؾ كال ل ػدنؿ كال لبػـ ّ ،ػدة ِ ك ك كاقػؼ ال
 نكة اّب رلن.اي  حفيلن ذ
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ّغػِإ اّػرؽ اّ ػو لػدحكف ل ِسكد ذ لف اَّرلن ِكلػف اِّسػِكاة كا   ٌ يؿ  ذا ي
 ببِ؟

يػِ ذػو اّقػرف ِرلّيف ّـ لهغكه ذو اّكاق م ذبِ  ػو ِاّغكا اّرؽ ذو االسـ 
ّػػػ يف إّغػػػِإ اّػػػرؽ قبػػػؿ ِيثػػػر ِػػػف قػػػرف  برا ػػػِـئلسػػػبِ ِحهػػػف ر اّا ػػػرلف اّػػػذم ِ

ذػػػو ِػػػد بـ ليػػػاكف حهػػػ  ذ ػػػِدقبـ الذ ػػػِت ِرليػػػِف اّلػػػـك ك ُػػػؼم  ػػػِ  ػػػـ اي
نػػػرل )ِِ ػػػكع دنػػػكؿ اّيػػػلب حهلبػػػِ )ّهبػػػلض ذقػػػط( كحهػػػ  الذ ػػػِت ِ ِي ػػػكب
 كاّسكد(.

ػػػػن سػػػػك اّ فرقػػػػن إّػػػػ   يػػػػِّلؼ اّ اهػػػػلـ ذِي ك  ،ػػػػِكز د   فػػػػؽ حهلػػػػل اَّيِك
دكالرا ذػو  َُْٕبػلض َػلف   فػؽ حهػ  اي دكالرا ذو اّس ن ذو ِٖٓرليلن اي

 اّس ن.
إّ  إّغِإ اّ فرقن ذهـ  سػ ط   ّ  رلاِت اّ و  دحكِرليِ اُدرت ِكقد ِ

ـ ذػػػو كاللػػػن ِريلػػػِسم إذ َيِػػػت ُٕٓٗث ذػػػو  ػػػكذِبر حػػػِـ ّغِإ ػػػِ يِػػػِ َػػػدإ
اّز ػػػػكج ِػػػػدارس كالد إ اّ فرقػػػػن اّا ُػػػػرلن كدنػػػػكؿ ِِرليلػػػػن بِّغػػػػِاَِّيِػػػػن اي

 ذا اَّيـ كدحِ ر،ِؿ اَّزب اّكط و ذػو كالل ػل  ناّبلضم ذ َدل َِيـ اّكالل
 كة   فلذ  ذا اَّيـ.ّلِ اكا بِّق

ِػػِ رك ػػل ِ بػػِإ اّاػػِّـ ذػػو ِ ن كزلػػر ِِّلػػن غِ ػػ فـ ـ ُِٕٓٗ ػػكبر حػػِـ يِك
ِدل ػػػػن دكذػػػػر بِّكاللػػػػِت اِّ َػػػػدة َػػػػد اِّطػػػػِحـ ذػػػػو ّيك ػػػػل ِسػػػػكد طػػػػرد ِػػػػف ِ

ل غلػػػر ِسػػػِكح ّهِهػػػك لف )ِم اّسػػػكد( ب  ػػػِكؿ اّطاػػػِـ ذػػػو  ػػػذا ـ ػػػايِرليلػػػن ي
 اِّطاـ.

ـ  زؿ ك َف ذو اّ  ِرليلػن  ػ ٌص باػض اّكاللػِت ايقرف اّا رلف  ،ػد ّك
 ػػػِ حقػػػؿ  سػػػِ و كال لقرٌ يػػػِـ غرلبػػػن ال لس سػػػلغبِ اّيػػػِلر ا َدسػػِ لر ِ حهػػػ  ِ

كداإ لاػد زكا،ػِ بػلض كاِػِرة سػاّزكاج بلف  نص ِ فٌ سهلـم ذِف ذّؾ اّ ص ِ
ك لكزع ِِ ذلػل َػث ّه،ِبػكر يؿ ِف لطب  ِك ل  ر ِ  فٌ بِطل كاّ ص حه  ِ

سػػػكد ِك  قػػػدلـ َ،ػػػج ن كاّػػػزكاج بػػػلف ِبػػػلض ِكِّسػػػِكاة اال، ِِحلػػػقػػػرار احهػػػ  إ
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ّه،ِبػػػكر ِك ِ،ػػػرد اق ػػػراح ذػػػو  ػػػذا اّسػػػبلؿ  لاػػػد حِهػػػل ،رلِػػػن لاِقػػػب حهلبػػػِ 
  بر ِك بِّاقكب لف ِاِ. ،ِكز ِدكالرا ِك بس،ف ال ل ََٓف بغراِن اّقِ ك 

قػد سػِات بػ يذ ـو ِػف إذاحػن ذم ز اّا ُػرم لػا ِِّ ذيػر حػف اّ ِلك ِيلدن 
دث يِ(  ََلِة ذو ِِرلاّذو بر ِِج )ُكر ِف  ـَََِ/ٔ/ِّٕلهن م  يِلِِر 

ِرليػِ ذلبِ اِّذل  حف قُن َلِة ر،ؿ ِسكد  قِحد حػف ِ ُػبل باػد ِف نػدـ ِ
ّقػرف م اّقػرف اّا ػرلف ل ذػو بدالػن  ػذا ا ٌ م اسِل سلريد ِِر ِؿ ب  ُؼ قرف 

ذرذيػػ ل اّ،ِِاػػن ِػػ  يك ػػل م راد االّ َػػِؽ بيهلػػن اّقػػِ كف ذػػو ،ِِاػػن ِػػِّرف ِ
ف اِّ فكقلف ِ طِّبن    ّيك ػل ر،ػلن الٌ م رذيػ ل ال ّ ػوإ إل ِ   بدر،ِت حِّلن ِك

ذ نػرج ذلبػِ م نػرل نُِػن بػِّيلب اّسػكد ِسكد ذِيطر ِف له َػؽ ب،ِِاػن ِ
اّيثلر  فٌ ان ُُِل َ   إ ككس  ِف حِهل ذو ِ،ِؿم ِ ِ بِرحن ِ كقِيلن َِِِلن 

ِِػػِ ايػػطرت  اا ِ ػػبكرن سػػ ِذن م ِكُػػب  ِِرليػػو ِػػف ِذيػػِره ِنػػذ ببػػِ اّقػػِ كف اي
م ك ػػو اّ،ِِاػػن اّ ػػو رذيػػ ل ِػػف س ذلبػػِ درا ا ليػػسػػ ِذن ِ ف  قبهػػل ،ِِاػػن ِػػِّرفِ

 ِ ذلبِ.ف ليكف طِّبن قبؿ ِ
م ِ ذػػو اَِّيِػػن اّاهلػػِ ـ قِيػػلن ُِٕٔٗرليػػو حػػِـ ثػػـ حل ػػل اّػػرئلس اي

 ـ.ُُٗٗف ذو  ذا اِّ ُب َ    قِحد حِـ الٌ سكد لي ِكؿ ر،ؿ ِ ادٌ كلي 
ل ِػف ايذيػِر ٌ ػ ذا اّقِيػو ايسػكد ِ ذيِركسِات ِف اِّذل  لارض ِ

ل ٌ ػِك م ّغِإ اّ فرقػن اّا ُػرلن بػلف اّسػكد كاّبػلضاّ و داذ  ح بِ دحك ل إّ  إ
ن ِدرسػن ِك ،ِِاػن يِ ػت ٌلػِ   ِف اّ َِؽ اِّػكاطف ايِرليػو ِف لي ال ل بغو ِ
 سكد.ّيك ل ِ

ػػِ إّػػ  إ كيػػِف لػػدحك ّغػػِإ اّ فرقػػن ذػػو اال  ِػػِـ ب اهػػلـ اّبػػلض دكف ِلين
ِرليػو ن ِنِّفػن ّهقػِ كف اي ػذه اّ فرقػ فٌ   إ  ِِـ ب اهػلـ اّسػكد كيػِف لقػكؿ اال

ِرليػػِ حػػِـ ل قُػػد اّقػػِ كف اّػػذم ُِػػدره ِبرا ػػِـ ّػػ يف َلػػث  ػػِرس ٌِ ػػِ كلبػػدك
 ـ.َُٖٔ
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ذبػػذه  ِػػِذج ِػػف اّ فرقػػن اّا ُػػرلن اّ ػػو ّػػـ  ػػزؿ  ِِرسػػبِ ،ِِحػػِت ِك 
ِػػػف اِّاِِهػػن اّ ػػػو  ف  ػػولِػػِ كاللػػِت ذػػػو اِّ، ِػػ  ايِرليػػػو كايكربػػوم ذػػػ ربٌ 

 حػػف اّرسػػكؿ  ركل حهػػو ذقػػد   سػػلـمسػػكد ذػػو ظػػؿ ا  ِ ػػ  ببػػِ اّابلػػد اّ
ِ ػػػػل قػػػػِؿ   ا قػػػػكا ان ذلِػػػػِ ِهيػػػػٍت ِ فسػػػػيـ م كاِّا ػػػػ  اَػػػػذركا ان ذػػػػو ِاِِهػػػػن 

ػِ و َبلبػو ،برلػؿ  ايرقِإ اّذلف  ِهيك بـ  كذو ايثر ح ػل  قػِؿ   ّقػد ُِك
ال  يسػػ ابىد كال  يسػػ ندىـ م كقػػد ِرل ِبػػك  اّ ػػِس بػػِّرذؽ بػػِّرقلؽ َ ػػ  ظ  ػػتي ِفٌ 

ده( ل،ػػرم نهفػػل م ذقػػِؿ ّػػل   اَِهػػل  حهػػ  داب ػػل كغلِػػل )حبػػر،ػػلن   رلػػرة 
ؾنهفؾ لِ حبدان ذإ ٌ  ل ِثؿ رَك  م كركم حف رسكؿ ان  ِِ  ك ِنكؾ كرَك

كقد ُك   م كاحؼ ح ل إذا حُِؾ مل قِؿ   ايرب حبدؾ إذا حُ  ان ِ ٌ 
ػػػػل   ا قػػػػكا بػػػػِّرقل رسػػػػكؿ ان  ذلِػػػػِ ِهيػػػػٍت ِلِػػػػِ يـ م ان ؽ قبلػػػػؿ كذِ ػػػػل بقّك

كال  يهفػػك ـ ِػػف اّاِػػؿ ِػػِ ال م كايسػػك ـ ِِػػِ  هبسػػكف م ِطاِػػك ـ ِِػػِ  ػػ يهكف 
ك  ِإ ِّهيبـ إلٌ ان ِهييـ إلٌ  لطلقكف م كال  اذبكا نهؽ ان م ذإفٌ   ِيـِ ـ م ّك

ف كبػػػل طبقػػػت اِّسػػػِكاة بلػػػ بـ ذػػػو ظػػػؿ ا سػػػلـ ل ليػػػِؼ إّػػػ  ذّػػػؾ ٌِ ػػػ
نػػػ  بػػػلف بػػػلؿ بػػػف ربػػػِح ه رسػػػكؿ ان  فٌ بُػػػفن حِهلػػػن ِػػػف ذّػػػؾ ِ اّسػػػِدة

ل َِزة بف حبد ن  بلف ِكاله زلد كحٌِ م كه َّب و كنِّد بف ركلَن اّنثاِوا
كيِ ػػت  ػػذه  م ِ،ِلانػػ بػػو بيػػر م كبػػلف اِّػػّك  نِر،ػػن بػػف زلػػد ِكاِّطهػػب 

 اِّلراث. اِّؤانِة ُهن َقلقلن  ادؿ رابطن اّدـ ك ُؿ إّ  َد اال  راؾ ذو
ـ لي ؼ ا   ػلن زل ػب اّسػلدة اّقر  ج اّرسػكؿ ذقػد زكٌ  َدٌ سلـ ببذا اّّك

 د ػل ّرسػكؿ ان ا ا ػ ر ل ندل،ػن ثػـ ِم كيِف زلد حبػدن  ب ت حِل ِف ِكاله زلد
 ّف   ػزكج ِػف م ذبو  رغب ذػو ِة ا ِف ،ِ ب اِِّرزكاج قيلن ِبِن ،د  كا

ِن هلفي ي م ِبِ ِقِ اّثركة  بِ ذو اَّسب كاّ سب ك ب  اف ليكف زك،بِ دك ف   ّك
يف رسكؿ ان   بِِف    َطٌ ِثؿ  ذا اّزكاج ل فٌ م ك  ار ِ و  م ّك يِف لِر

ف لقػكؿ م كبهػل ايِػر إّػ  ِحهػ  ِرا ػب اّسػِدة قلؽ إّ  ِِف كراإ ذّؾ رذ  اّر 
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ػػك اسػػ اِؿ دلث اّػػذم ركاه اّبنػػِرم "اسػػِاكا ِكذػػو اَّػػ رسػػكؿ ان  طلاػػكا ّك
 قِـ ذليـ ي ِب ان  بِرؾ ك اِّ .ِرسل زبلبن ِِ ِ ي فٌ م حهليـ حبد َب و 
حهػػػػ  و ِسػػػػلـ اِّػػػػكاّ  )اّابلػػػػد ِػػػػف قبػػػػؿ( اَّػػػػؽ ذػػػػو  ػػػػكٌّ ذػػػػ حط  ا 

نم ك و نلذن اِّسهِلف ك ػك لسػ نهؼ  ّػك  م كقد قِؿ حِر  ِ ُِب اّدّك
ل ػل يِف سِّـ اّابد ِّك  َذلفن َل ػ ذلسػلر حهػ  اِّبػدِ  فسػل اّػذم سػِر م ِ ّّك

  رسػكؿ ذقد كٌّ  بؿ ِثؿ  ذا ِِ كق  ذو حبد رسكؿ ان  حهلل رسكؿ ان 
الؼ ِقِ ػػؿ ليػػـ نلػػرة قلػػِدة ،ػػلش قكاِػػل ثلثػػن ه ِػػكاله زلػػد بػػف َِرثػػن  ان 

م ِكِػر ِؤ ػن بغزكة  اَُِّبن ِف سِدات قرلش ِّقِ هن اّرـك ذو غزكة سِلت
ِبػػو    اّقلػػِدة ِػػف باػػده ،افػػر بػػفل إذا ق ػػؿ زلػػد ل ػػكٌّ ٌ ػػحهلػػل اُّػػلة كاّسػػلـ ِ

م كقػػػد    اّقلػػػِدة ِػػػف باػػػده حبػػػد ان بػػػف ركاَػػػنم كاذا ق ػػػؿ ،افػػػر ل ػػػكـّ  طِّػػػب
 اس  بد اّثلثن ذو  ذه اّغزكة.

حبػده  ابف حِل ،اقر بف ِبو طِّب  َت إِػرة ذقد ،اؿ ّرسكؿ ان 
كاله زلد بف َِرثن.  ِك

نػػرل ِّقِ هػػن اّػػرـك ذػػو ،بػػز رسػػكؿ ان َِهػػن ِ كباػػد اس  ػػبِد زلػػد 
م كقػػد يػػِف  سػػِِن بػػف زلػػد بػػف َِرثػػنبقلػػِدة ِ م ،اػػؿ  ػػذه اَِّهػػن  ػػِـبػػلد اّ
رسػػػِؿ  ػػػذه اَِّهػػػن ذػػػو ككذِ ػػػل َِّػػػت دكف إ ِػػػرض اّرسػػػكؿ  فٌ ِم بلػػػد ِ ػػػِب  

كؿ حِػػػؿ قػػػِـ بػػػل يػػػِف ِ بػػػو بيػػػر اُّػػػدلؽ ذهِػػػِ  ِػػػت اّبلاػػػن ي  َلِ ػػػل 
ا يبلػػرن  اسػػِِن حػػددن ،ػػلش ِ م كقػػد يػػـٌ  سػِِنغػػداة بلا ػػل  ػػك إ قػػِذ باثػػن ِ ب  فلػذه

ِلر ِيسػِِن ِػف اُّػَِبن ِػف  ػ  م كقد  ػيِ  فػر  ؿ اِّدل نِف ِِبن ف اَُِّ
سػِِن يػِف ِ فٌ ذلػل حػدد ِػف يبػِر اُّػَِبن ذػو َػلف ِك م بف زلد حه  اّ،لش 

ّك  ِػف ،بػن ِ ِبٌ  م كطهػب  ػذا اّ فػر ِػف حِػر  نػرلِ ِف ،بن كابف حبد ِك
 ِ هلػل ِبػك ح دٌ ذهِػِ ذاػؿ ذّػؾ حِػر ر م بِ بير اُّدلؽ ب ػ ف  بدلهػل ِف ليهـ

ػػ  ثيه ػػؾ ِي  بيػػر بغيػػب  ػػدلد قػػِئلن  اسػػ اِهل  م ؾ كحػػدِ ؾ لػػِ ابػػف اّنطػػِبُِّ
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ِ ، ػػدل   م كقػػد يػػِف حِػػر ؟!  زحػػلف ِا( ك ػػ ِر و ِ)كحل ػػل قِئػػدن  رسػػكؿ ان 
 سِِن ذو  ذا اّ،لش.ِف ، كد ِ

 ُُكا طهػػؽ ،ػػلش ِسػػِِن ِػػف اِّدل ػػن ذػػو هنػػر  ػػبر ربلػػ  ا كؿ سػػ ن 
و ظػػؿ  ػػذا م ك  ػػِ لَُػػؿ ذػػ ذػػو  كدلاػػل بػػك بيػػر اُّػػدلؽ  ،رلػػن كنػػرج ِ

بػػػك بيػػػر اُّػػػدلؽ اّنهلفػػػن كاّسػػػلد اّقر ػػػو ؛ إذ ل،ػػػوإ ِحظػػػـ ِا،ػػػزة اّػػػدلف ِ
َِب رسكؿ ان  ػوم ذو اّب،رة  ُك كحبػده ِػف  رسػكؿ ان  كاّغِر إّ  ّك

ف ل نهػؼ حػف  ػذه اّغػزكة حِػر بػف اّنطػِب قبؿ ِف له ِس ِ ل ؛ ّلػ ذف ّػل ِ
  ػػن دان إّلػػل ذػػو إَِّ، ػػل اٌِِّسػػ سػػلـ ؛سػػلد قػػرلش ذػػو اّ،ِ هلػػن كا رة اّدّك
 ذف ّل بذّؾ.ذ 

ػـ لَهِػػم ّابلػد بِثػػؿ  ػذه اِّاِِهػن ّػـ لَػظ ا  ظػػِـ  كا ببػِ ذػو ظػؿ ِمٌ ّك
 اّد لِ . اّرقلؽ ذوف ك،د هنر ِ ذ ِ

كيػـ ِػف سػلد  م حػزاإحل ػن اّسػِدة ايسلـ ذقد حِش اّابلد ذو ظؿ ا 
 إ. ؟ذالاّلـك ذو ظؿ غلره حل ن اّابلد ايلالش 

ػػَِبل  دن سػػلا  بػػك ذر اّغفػػِرم ِ كقػػد يػػِف اُّػػَِبو ان هػػؼ  ِ ،هػػللا ُك
ره ذاـلػػػم بػػػك ذر  لػػػِ ابػػػف اّسػػػكداإ ذقػػػِؿ ّػػػل ِ ذػػػو َيػػػرة اّرسػػػكؿ  ِػػػ  بػػػلؿ
اُّػػِع  ؼـ اُّػػِع طيػػ ؼٌ   طيػػ كقػػِؿ م ذغيػػب رسػػكؿ ان  ل حبػػدٌ ػػب ُػػهل ب 

ػِح ذػو ك،ػل لِر اَّػد كبهغػت اّاُػل)ِم   ،ِكز اي ِبػو ذر  ن ِقُػِ ِ( ُك
 بػِّ قكل الٌ ّسكداإ ذيؿ إحه  ابف اؾ اِرؤ ذلؾ ،ِ هلن ّلس البف اّبليِإ  ٌ إ
م كسػرحِف ِػِ ل ػِـ حهػ  ك،ػل بػل ّسػِ ل  بك ذر بِّذ ب كل دـ ِِّ زؿـ ذل ار ِم 
ِّبِ ي  ندٌ رض كلاي ر ه ب اِّػل ّليفٌػندـ  ف لط م كلطهب ِف بلؿ ِه حه  ِر

 حف ذ بل.
 كربِ ِثؿ  ذه اِّبِدئ ؟ ! .ِيِرليِ ك    ذبذه ِبِدئ ِ ِك

ِِ لثِر ذو  ذا اِّكيكع قيلن اّ،كارم ذو ا سلـ .  ِك
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 الدرس الثامن عشر
 في اإلسالم لجواريا

ػػِ طىػػِبى ) قػػِؿ ان  اػػِّ    ِى كٍا  َي ِى  ذىػػِ ًي ٍف ًنٍفػػ يـٍ ِىاـل  يٍقًسػػطيكٍا ًذػػو اٍّلى ىػػِ كىاً 
بىػػِعى  ثيػػلىثى كىري ٍث ىػػ  كى ِى ػػِإ  ػػفى اّ اسى ِا هىيىػػٍت  ّىييػػـ  ِى ػػِ  ِى ػػدىةن ِىٍك  ًَ ذىػػًإٍف ًنٍفػػ يـٍ ِىاـل  ىٍاػػًدّيكٍا ذىكىا

ـٍ ذىًّؾى ِىٍد ى  ِىاـل  ىايكّيكاٍ  ِ ييي ِى   {ّاّ سِإ   }(ِىٍل
ػػل  اػػِّ  ) ـٍ ذلِػػِ ل اهػػؽ بقّك ػػِ ييي ِى ػػٍت ِىٍل هىيى ِى ػػِ  ِى ذػػِف اسػػ رقِؽ اّ،ػػكارم  (ِىٍك 

ػػػ َن ِكلنم اّي ػػػب اّسػػػِم كقػػػد ذير ػػػل  ِ قبػػػؿ االسػػػلـِ ك ػػػِئان ِ ِك ػػػركحن يػػػِف ِبِ
ِ ( كقػػػد يػػػِف ِػػػف  سػػػهباُّػػػلة كاّسػػػلـ )حهلػػػل بػػػرا لـذبػػػِ،ر ،ِرلػػػن  زك،بػػػِ إ

ف  سؿ إ  سِِحلؿ إ  (.سِِحلؿ َِِد )ِك
ِن   ِ ّثلثن ِسبِب كاس رقِؽ اّ سِإ ك،اهبف ،كارم ا   ر قدل

ػػػن م ذػػػإ ِػػػت َػػػرب بػػػلف دّك ػػػلفم ذيِ ػػػت إذا قِ ركب  اَّػػػ االكؿ ف اّدّك
ػػن اِّغهكبػػن ك ػػبِببِ كلبقػػ  اّ سػػِإ كاّب ػػِت  اّغِّبػػن اِّ  ُػػرة  ق ػػؿ ر،ػػِؿ اّدّك

 . بلابف ِّف لرغب ذو  رائبفٌ م سلرات إّ  بلد ِ ِ ذ ،هببفٌ 
بػِإ إّػ  بلػ  ِ باػض ا َلِ نػ ػت  ػدة اّفقػر  ػدذ  ِكاّثِ و  اّفقرم ذقد يِ

 ب ِ بـ
  االن طِؼم ذيِف ثِن ُّكص لنر،كف إّ  اّقكاذؿ اّ ،ِرلػن  كاّثِّث
م ِك لُػػادكف إّػػ  اّسػػفف اّاِئِػػن كسػػط اّبَػػِر ذلنطفػػكف  الػػدةذػػو اّطػػرؽ اّب

ػلف  ِِ  ِؤكا ِف اّ سِإ كاّب ِت كلبلاك فٌ  ذو اِّدف ذو ِسكاؽ بل  اّابلػدم َك
حػف طرلػؽ اّبلػ   ؤ   ببػفـ سلـ َـر اس رقِؽ اّ سِإ كاّب ِت اّهػكا و ليػ،ِإ ا 

 فٌ ّػؾ ؛ يم كقد ِ،ِز ذ سلرات اَّربِك االن طِؼم ِك،ِز ذَسب اس رقِؽ ِ
سػػلِلن ذ ق ػػؿ اّر،ػػِؿ كاّ ػػبِب اِّػػدف ا  سػػلـ يِ ػػت  غػػزكّػػدكؿ اِّاِدلػػن ّفا

ذل نذ م ّيؿ غِد كرائ   سلرات ك بلابفٌ ِ  و ببفٌ م ك  ك سبو  سِإ ـ كب ِ بـ 
 ك ِسػػو يػػؿ  م اّر،ػػؿ اّيػػِذر كاِّ ػػرؾ ِػػِ  ػػِإ ِػػف اّ سػػِإ كاّب ػػِت اِّسػػهِِت 

َن ِ بف ِ ِحن  رؾ ذػو  ذقػد ل ػم  ِِ  اِِؿ اِّراة اّزا لنِ لاِِهك ف يِ ِ ِحن ِ ِبِ
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نكا ػل ِك،ِِع اِّ ،ػؿ ذّػؾ ِػف ِ ؛ هُػدقِؤ ِرة اِّسهِن ايسلرة اّر،ؿ ِكب ػِؤه كا 
باػد اَّػربم  سلـ بِِّثؿ اسػ رقِؽ اّ سػِإ اّيػِذرات اّهػكا و لػؤ   ببػفـ ِبِح ا 

لػػػر اِّسػػػهِِت ِػػػف ّه،ػػػكارم غ اِّسػػػهِلف ا بػػػلف ِاِِهػػػن ِ يبلػػػرن ثِػػػن ذرقنػػػ فٌ  ِالٌ إ
 .سلرات اِّسهِِتِاِِهن اّيفِر ّ:

م  ذقػػد  ػػرع اّفقػػل ا سػػلِو يلػػؼ ل،ػػب ِف لاِِػػؿ اّسػػلد اِّسػػهـ حبلػػده
   ِ بِ م ك،اؿ ّبـ َقكقنِ يثلرة  ،ِؿ ذلِِ ل  و حددنا ِيِ كا ِـ إ ِثن  ذيكرنا

 م ِك ل بِه حف طِح ل. ال ل،كز ّهسلد ِف ل ِر حبده بِاُلن ان-ُ
ل ال إيػػراه ذػػو يٌ ػػ ؛ اّيػػِذر ِف لسػػهـ ّػػلس ّػػل َػػؽ ذػػو إ،بػػِر حبػػده-ِ
 اّدلف.

م ِك ل،بره حه   طهلػؽ  ّلس ّل َؽ ِف لزكج حبده بِف ال لريِ ِ-ّ
 زك، ل. 

م اّلبػكدم كاّ ُػرا و ِػف  ػرب  ّلس ّل َػؽ ِف لِ ػ  حبػده اّػذِو-ْ
 يف ذّؾ ِف دل ل. ؛ م ِك ِيؿ َّـ اّن زلر ِك اّذ ِب إّ  اّي لسن  اّنِرة

بِّقلػػػػػِـ ب حِػػػػػِؿ  ػػػػػِقن ذػػػػػكؽ حبػػػػػده ِك حبد ػػػػػل  ال ل،ػػػػػكز ِف ليهػػػػػؼ-ٓ
ػل م ُػه  ان حهلػل كسػهـ م يـ م ،اهبػـ ان  َػت  طِق بِِ ؛ ّقّك إنػكا يـ نػّك

لهبسل ِِػِ لهػبس م  ِلدليـ م ذِف يِف ِنكه  َت لده م ذهلطاِل ِِِ ل يؿ م ّك
 لغهببـ م ذإف يهف ِك ـ ذ حل ك ـ .ِِ كال  يهفك ـ 
ف سػِذر بػل حهػ  حه  اّسلاد ِف لرل  حبػده ُػل-ٔ ػن م كا  فنِ كقػت اّقلهّك

 اّسلاد ِف لؤِاف ّل ِِ لريب حهلل .

ق ػؿ  ذهلس ّل م ل،ب حه  اّسلد اِّسهـ ِف لَِذظ حه  َلِة حبده -ٕ
ػل حبده م ِك ،ػدع ِ فػل  م يقطػ  ِذ ػل م ِك قطػ   ػوإ ِػف ِحيػِئل م ِك ،َر

ل ِف ِػػف ذّػػؾ ك،ػػب حهلػػ م ذػػإف ذاػػؿ اّسػػلد بابػػده  ػػلئنِ حهػػ  اّك،ػػلِك يػػربل 
 م ِم  ِف لطهؽ سراَل ب ِر إ،بِرم ِف اّقِيو.  لا ؽ حبده
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م قػدر َِ، ػل  م طاِِل كيسك ل كسػي ل ّهابد حه  سلده  فقن كا،بن-ٖ
ِ  ػػػ  اّسػػػلد ِػػػف دذػػػ  اّ فقػػػن ّاػػػدـ اّقػػػدرة ِك رذػػػض دذابػػػِ ِػػػ  م ذػػػإف ا كيفِل ػػػل
  م ذههقِيو اَّؽ ِف لبل  ِِ هيِت اّسلد ّ  ِلف اّ فقن حه  حبلده. اّقدرة

م ِف  م ِك ح،ػػز حػػف اّاِػػؿ بسػػبب ِػػِ حبػػدهحهػػ  اّسػػلد إذا ِػػرض -ٗ
 م يِِ ل،ب ِف ل فؽ حه  حبده اُّغلرم كحه  اّسلد  فقِت دذ ل.     ل فؽ حهلل

م  ِحػزب م ذػإذا يػِف اّابػد ر،ػلن  لد ِف ل،اػؿ حبػده حفلفنػِحه  اّس-َُ
ذا يػػِف اّابػػد اِػػِرة حزبػػِإ ك،ػػب حهلػػل ِف لزك،ػػل ن ػػلن ا َراذػػل ،ػػب ك  م م كا 

ب ػرط حػدـ ك،ػكد ِػِ   م  ِك ِف لط  ِ  ػك ن ػلن ا َراذبػِم حهلل ِف لزك،بِ 
ػػػ ػػػرحو م ِك  يػػػكف ِ زك،ػػػن م ِك ٌَِرِػػػن حهلػػػل م  ٌِ ػػػِِ  ِ إذا يػػػِف اّابػػػد ِ زك،ن

 . لِي ل ِف االس ِ ِع بزك، ل ّللن  ذاهلل ِف

م  ّلس ّهسلد اَّؽ ِف ل،بر حبد ل اِّ زك،ن حه   طهلؽ زك،بػِ -ُُ
 . بلت ِال ّللن ِك ِ ابِ ِف اِّ

كيلػػؼ  م ذ  ِػػؿ ِنػػو اّقػػِرئ يلػػؼ يػػِف لاِِػػؿ ِحػػداؤ ِ ِسػػرا ِ كسػػبِلِ ِ
 ي ِ  َف  اِِؿ ِسرا ـ كسبِلِ ـ.

ػػذقػػد َػػـر ا سػػلـ ِ ف  يػػكف م ذ ك،ػػب ِ ِِ ِ ػػِحن ف  يػػكف اّ،ِرلػػن ِ ِحن
م  غلره ف ل،ِِابفٌ م كال ل،كز بؿ لَـر ِ ِ ّر،ؿ كاَداّ،ِرلن ِك اّ،كارم ِهين 

ّلػػػل ِػػػف ّبػػػف ِػػػِ لَػػػ ،ف إ فٌ م ِك حهلػػػل اف ل فػػػؽ حهػػػلبفـ سػػػلـ يِػػػِ ِك،ػػػب ا 
بفـ م ِك اّطاػػػػِـ كاّيسػػػػكة م ِػػػػف اّػػػػزكاج ببػػػػفٌ  يِػػػػِ َػػػػث اّرسػػػػكؿ م  ف ليػػػػِر

ك بػ  حػف م دلببف ك   ب ذو  اهلِبفٌ م يِِ َث كرغـ  داتات سلٌ َرٌ  ّلُبَفى 
 ِبػِ ِكَسػفذقد قِؿ حهلل اُّلة كاّسلـ   ِف يِ ت ّل ،ِرلن ذاهـ م  يرببفٌ 
ك زك،بػِ يػِف ّػل ِ،ػراف ذػو اّػد لِ كا نػرة    ِ،ػر اّ يػِح كاّ اهػلـ ِك،ػر إّلبِ 
ذػػػو اّطرقػػػِت  ل سػػػيافى   ػػػريفٌ ف لي ِػػػف ِ ذبػػػذا اّ  ػػػرل   ػػػك نلػػػر ّبػػػفٌ م اّا ػػػؽ 

سلـ  رع ِهؾ اّلِلف كاس رقِؽ اّ،ػكارم م ِم  ِف ا  كاّ كارع كال ِالؿ ّبفٌ 
ػ ُن  ِ ػن ذػػو ّف ذل اريػفى  فى  ػرد ف لِػف ِ ِ حهػلبفٌ كنكذنػ ِ حهػ  ُِػهَ بفٌ َر
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ِ ّهػػبلد ِػػف ا   ػػِر اّفسػػِد ذػػو  ػػذا اّ  ػػرل  َفظنػػ فٌ م يِػػِ ِ كيػػراِ بفٌ   ػػرذبفٌ 
 .كال راع لرح   ؤك بفٌ م  بغلر ِالؿ لالهبفٌ  ريفى إذا  ي 

ػػِم حظػػـ  ػػذا اّػػدلف ذِػػِ ِ ِػػل  ِك ػػِ اسػػِ  ِاِِه ػػل َ ػػ  ِػػ  ِّػػدا م اَر  ِك
 حدائل.ِ

َػت  ػذه ايسػبِب ٌِ م كقػد ا ِبلسػبع ح ػد ك،ػكد ِ ػرـ كاس رقِؽ اّ،ػكارم لي 
 ذو اّكقت اَِّّو
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 التاسع عشرالدرس 
 قوة ىذا الدين

ػَبل ة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هبسـ ان كاَِّد ن كاُّل ّػل ُك
ف كااله.   ِك

ف بل بِ ا سلـ بَِّؽ اّذم  َِهػل بػِ ؛ ي ٌ    فؽ اّرسِالت اّسِِكلن ِك
  ك ان سبَِ ل.م اَد ِ ِف ُِدر َؽ ك ،ِلان 

 ِف ا سلـ ل ِلز ِف بلف سػِئر  ػذه اّرسػِالت بقػكة حظلِػن ِذ هػن إالٌ 
ل  غهػػػب حهلبػػػِ ٌ ػػػ ِض ا سػػػلـ َِّػػػف يثلػػػرة ِن هفػػػن إالٌ ال ِثلػػػؿ ّبػػػِم ذقػػػد  اػػػرٌ 

ِن م كاَدة  هك ِنرل  رس  م ك ك ِقكل ُلبن ِكِ ِف يؿ َِ ن كيِف لنرج دائ
ِكلن اّ و  ّزػت قبهػل ّػـ  سػ ط  ِف   ُػدل ايدلِف اّسِ م حه  َلف ِفٌ  ثبِ ِ

ػػـ لبػػؽ ذلػػل  ػػوإ لػػذير حهػػ  م يحػػدائبِ  ذِيػػَِهت كا ػػدثر ُِػػهبِ اِّ ػػزؿ ّك
ِف اَِّف اّ و  ِك كف يثلرنا قؿٌ ِ ت ِاَِّف اّ و  اريت ّبِ ي اّرغـ ِف ِفٌ 

 ذّؾ؟.  ارض ّبِ ا سلـ ذِِ سرٌ 
 سػػبَِ ل  ابػػد ان فٌ بػػِ ِ   لػػن ِػػف ِ ٌ  ػػذا اّػػدلف قػػكة ِك بػػ ـف ذػػوال  ػػؾ 

ـ ل ابد بَفظ اّدلِ ِت اّسِبقن  كال ذّؾ ال ػدثر م بَفظل ك  ره بلف اّ ِس ّك ّك
م ذهػلس  ُؿ يؿ دلف قبهػلُِِئب اّ و اب ه  ببِ يِِ ا دثر ِا سلـ ّاظـ اّ

ذػػػو ا سػػػلـ َػػػؽ ذَسػػػب بػػػؿ ب، ػػػب ذّػػػؾ قػػػكة ربِ لػػػن َِػػػت  ػػػذا اَّػػػؽ ِػػػف 
ػػػػن ِػػػػف ،ػػػػكالت  اّاكاُػػػػؼ اّ ػػػػو  بػػػػت حهلػػػػل كسػػػػ،هت ّػػػػل ِػػػػ ثر ذػػػػو يػػػػؿ ،ّك

 اّ َدم.
؛ ّػذّؾ اُػطف   ل دلػف انيٌ ػ ؛  ذو  ذا اّػدلف قػكة ِ   لػن ِػف قػكة ان

ف ليكف  بو  ذا اّػدلفم ذقػد ،ػِإ ( سلد ِّك  اّاـز ِف اّرسؿ ِ) ان َِِدنا
كا رسػػكؿ ان ) ( ذػػو ِِػػر إّلػػل سػػِدات قػػرلش كيبراؤ ػػِ ِػػف اِّ ػػريلف ّلسػػِِك

م ذػإف  ػِإ اّغ ػ  ،ِاػكا ِػف ِحظػـ اِّغرلػِت كقػدِكا بػلف لدلػل م  رؾ دحك ػل 
،اهػػكه سػػلد ـ  كاف يػػِف لسػػا  ّهسػػلِدةم ِػػكاؿ اغ لػػِئبـ َ ػػ  ،اهػػكه ِغ ػػِ ـ ِ
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هيبػػـ كال لُػػدركف إ ك كسػػطكا ح ػػد حِػػل ِبػػو طِّػػب ّلريػػ  م  حػػف ِرلػػل الٌ ِك
و لِل ػػػو ّػػػك كيػػػاكا اّ ػػػِس ذػػػ   كان لػػػِ حػػػـٌ  ببػػػذه اُّػػػفقن ذيػػػِف ،كابػػػل 
 هػؾ اّدلف ِِ  ري ػل َ ػ  لظبػره ان ِك ِ  رؾ  ذاِ كاّقِر ذو لسِرم حه  ِف

رسكؿ ان ِف  ذا اّدلف قكة ،ِبل ببِ ِح ػ  طكاغلػت اّػد لِ  م ذقد اس ِدـ  دك ل
 ِكح   ِغرلِ بِ.

لف  ّك  ِبك بير  اّنلذن ار دت قبِئؿ حربلن حف ا سلـ بقلػِدة  َك
 فٌ َ ػػػ  إ كيثػػػرت ِ ُػػػِر ـ كقكلػػػت  ػػػكي بـِسػػػلهِن اّيػػػذاب ذِسػػػ فَؿ ِِػػػر ـ 

 ،ػِ بـ ِك ػِر ِػ   فػر ِػف  اّذم  ِلز ِف بلف اَُِّبن ب د ل الف حِر 
لػػل  ِبػػِ بيػػر   ِفٌ    سػػ  اّف  ػػن م إالٌ إّػػ  حػػدـ ق ػػِّبـ ّػػئٌل  اُّػػَِبن  ػػار ّ ّك
ذِسػػػ اِف ان م ل قػػػد ُِػػػب  اِّسػػػؤكؿ ايكؿ حػػػف ِِػػػر  ػػػذا اّػػػدلف ٌ ػػػاّنلذػػػن ِ

لن   اّاـز َ   ُِح بك،ل حِػر ذ لده بِّقكة ك م ّليكف بِس كل  ذه اِّسؤّك
يِ كا لؤدك ل  (ُ)ِِغكار ذو اّ،ِ هلن نكار ذو ا سلـ؟! كان ّك ِ اك و ح ِقِن 

ـز  ؿ ِسػلهِن ك يػذقي م ّقِ ه بـ حهلل. ذقِ هبـ بقكة ان كب  للده  إّ  رسكؿ ان 
لػد ،ل ل ِك قذ ايِن ا سلِلن ِف نطر ذ  ن يِدت  قكا  ػن اّ َك ض ِريػِف دّك

 كقِؿ  إ ِ ذداؤؾ ّكالؾ ّبهي ِ. بو بير ذقبؿ ِرس ِ إ حِر َ   ،ِ
كقػػد َِػػس بقػػكة ا سػػلـ اِّ ػػريكف ِ فسػػبـ لػػـك يػػِف ا سػػلـ ذ لػػِ قهلػػؿ 
لػػػد بػػػف اِّغلػػػرة اّػػػذم يػػػِف يػػػ بو ،بػػػؿ ذػػػو َِِرب ػػػل  اي ُػػػِر. ذقػػػد ،ػػػِإ اّّك

  حػف ِاػِداة ُِػ ِِبـ ف ل نهٌػذاػرض حهلػل ِ ّفسلـ ،ِإ إّ  رسػكؿ ان 
بػؿ قػِر حهلػل سػكرة اّسػ،دة سػكرة ذُػهت َ ػ  إذا بهػل  هِل رسكؿ ان ذهـ لي

ػػػل  اػػػِّ  ػػػكدى )  قّك ِي ثى ػػػِدو كى ػػػًِحقىًن حى ُى ٍثػػػؿى  ِا ػػػًِحقىنن  ُى ـٍ  ػػػكا ذىقيػػػٍؿ ِى ػػػذىٍر ييي  ذىػػػًإٍف ِىٍحرىيي
لد بػف اِّغلػرة  ر اػد ذرائُػل كليػ  لدلػل حهػ  ِرسػل  {ُّهت  (}ذُ ذإذا بِّّك

ف م كلطهػب ِػف رسػكؿ ان ِ ِِإ  ُػاقلن لن ِف   زؿ حهلل ُِحقن ِػف اّسػ

                                                           

لعناقا )بفتح العين( هو األنثأ من الماعز، وروىا عقال بعيدرا )بكسدر العدين( وهدو ( ا1)

 الفتية من اإلبل. 
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ذقػد  ػار ك ػك لسػِ  ُػكت اّقػرهف بُػدؽ  ػذا م ليؼ كال لس ِر ذػو قراإ ػل 
 ِي ِذل. اّدلف كقك ل كا  د نكذل ِ ل ذ،اهت  ر اش بلف لدم رسكؿ ان 

م ذقد قدـ  كقد  ار يذّؾ ببذه اّقكة اّربِ لن س د  ذا اّدلف ِ ؿ اّي ِب
م كيػِ كا سػ لف رايبنػِ ِػ بـ ِرباػن ح ػر ل  ،ػراف كذد  ُِر  حه  رسكؿ ان 

   ِػػػف ِ ػػػراذبـ ِكِػػػر  ػػػؤالإ ايرباػػػن ح ػػػر لػػػؤكؿ إّػػػ  ثلثػػػن ِػػػ بـ ك ػػػـ ر،ػػػلن 
َِب ِ كر بـاّاِقب كاسِل حبد اِّسل  كيِف ِِلر اّقك  م كاّسلد  ك ك  ـ ُك

، ِابـ اي هبـ ِك َِب َر م ِكبك َِرثن بف حهقِن كيِف لبـ كيِف حِِّبـ ُك
َِ م ِػف اّاػرب ِػف ب ػو بيػر بػف كائػؿ  ب ِدارس بـ م كيِف ر،لن ِسقفبـ ُك

هكيبػِ ك ػرذكه كب ػكا ّػل اّي ػِئس ِّػِ لاهِك ػل ِػف  ّي ل   ُر ذاظِ ل اّرـك ِك
كا رسػكؿ كا ّلَػِ،ٌ يِف  ذا اّكذد ِف  ُِرل  ،ػراف ،ػِؤ م ك  ُلب ل ذو دل بـ

ػكف  ػك ان  ِر اِّسػل  حلسػ  بػف ِػرلـذو ِ ان  ػكفم م ذبػـ لقّك  ػك  كلقّك
ػكف  ػك ثِّػثم ابف ان  ثلثػن كذػو  ػ ف  ػذه اَِِّ،،ػن ذػو ِِػر حلسػ   كلقّك

ػػل  اػػِّ حهلػػل اّسػػلـ ِ ػػزؿ ان  ػػفى )  قّك ًِ ػػِإؾى  ػػِ ،ى ِى ػػف بىٍاػػًد  ًِ َى ـ،ػػؾى ًذلػػًل  ػػٍف  ِى ذى
ػػ ىِ ك  ـٍ كىِى فيسى ً سىػػِإيي ػػِإ ىِ كى ً سى ـٍ كى ــ اًٍّاٍهػػـً ذىقيػػٍؿ  ىاىػػِّىٍكٍا  ىػػٍدعي ِىٍب ىِإ ىػػِ كىِىٍب ىػػِإيي ـٍ ثيػػ ِى فيسىػػيي

هى  اٍّيىًِذًبلفى   {ُٔاِراف  (}اّ ىٍب ىًبٍؿ ذى ىٍ،اىؿ ّـٍا ىني اٌّهًل حى
ف ل، ِػػػػ  اّفرلقػػػػِف ب ب ػػػػِئبـ ك سػػػػِئبـ كاِّبِ هػػػػن  ػػػػو اِّلح ػػػػن ك ػػػػو ِ

كر،ػػػِّبـ ثػػػـ لػػػدحك يػػػؿ ذرلػػػؽ ِػػػ بـ ان ِف ل ػػػزؿ اّها ػػػن كاّاػػػذاب حهػػػ  اّفرلػػػؽ 
م   ػػِإ بِ ه ػػل ِف اَّػػؽ ِاػػو م كذػػو َػػدلث ابػػف حبػػِس ِػػف اّظػػِّـ كاّيػػِذب

اِّبِ هػن ّلاػرؼ ببػِ ِػف  ػك اّظػِّـ كاّيػِذب  ذهِِ حرض حهػلبـ رسػكؿ ان 
  لِ ِبػِ اّقِسػـ دح ػِ   ظػر ذػو ِِر ػِ ثػـ    لػؾ بِػِ  رلػد  ّذّؾ قِّكا ّل ؛  رددكا

ثػػـ ان هػػكا بِّاِقػػب ذػػِ، ِاكا بػػل م ِف  فاػػؿ ذلِػػِ دحك  ػػِ إّلػػل ثػػـ ا ُػػرذكا ح ػػل 
كان لػػػػِ ِا ػػػػر   ذقػػػػِّكا لػػػػِ حبػػػػد اِّسػػػػل  ِػػػػِذا  ػػػػرل ذقػػػػِؿ  كيػػػػِف ِِلػػػػر ِرلبػػػػـ

قػػػػد ،ػػػػِإ بِّفُػػػػؿ ِػػػػف نبػػػػر  َِِػػػػدنا اّ ُػػػػِرل ّقػػػػد حػػػػرذ ـ ِفٌ  ّ بػػػػو ِرسػػػػؿ ّك
قد حهِ ـ ِ َُِبيـ   هػؾ قػط إالٌ  ل ِِ الحف قػكـ  بل ػِ ٌ )حلس  حهلل اّسلـ( ّك



 

166 

 

غلر ـ  إّػؼ  ذإف ي  ـ ِبل ـ إالٌ م ل االس ئُِؿ  ِ يـ إف ذاه ـ  ٌ م ِكيبلر ـ ُك
ل  ػك ابػف   ـ حهلل ِف اّقكؿ ذػو ُػَِبيـ حلسػ  ب ٌ ػدل يـ كا قِِن حه  ِِ ِ

 ِك  ك ان ذكادحكا اّر،ؿ كا ُرذكا إّ  بلديـ.م ان 
ك  ريػؾ حهػ  م ذقِّكا لِ ِبِ اّقِسـ قد ِرل ِ ِف ال  لح ؾ   كا اّ بو ذ 

 دل ؾ ك ر،  حه  دل  ِ.
  قػِؿ ِبػك  ف ابػف حبػِس قػِؿَِػد حػكذو  فسلر ابف يثلر "قِؿ ا ِػِـ ِ

لُهو ح د اّيابن ي ل ل َ   ِط  حه  رقب ػل  َل ان إف ِرلت َِِدنا،بؿ قبٌ 
ك نرج اّذلف لبِ هكف رسكؿ ان ..اِّلئين حلِ نِ قِؿ  ّك ذاؿ ينذ لذ  . ّك

ػػذم كاّ سػػِئو كقػػِؿ م  ّر،اػػكا ال ل،ػػدكف ِػػِالن كال ِ ػػلن  كقػػد ركاه اّبنػػِرم كاّ ِر
ذم َسف ُ  َل .اّ ِر

ػِ  م كاّسػلد ِبلػِِِلػرم كذػد  ،ػراف اّاِقػب  ِفٌ  كذو  فسلر ابف يثلػر ِلين
كقػػػِؿ  ّ،زلػػػن كاّنػػػراج مّػػػل بِالس سػػػلـ كبػػػدذ  ا اِكقػػػرٌ  ِف لبػػػِ ل رسػػػكؿ ان 

ًطػػرى حهػػلبـ اّػػكادم  ػػِرناكاّػػذم باث ػػو بػػَِّؽ ّػػك قػػِّكا  رسػػكؿ ان  م  )ال( يِي
ن كاّنػػراج يِطػػر سػػلـ كدذػػ  اّ،زلػػبػػـ ّػػك بػػِ هكه ِك رذيػػكا االس ِ ٌ   كاِّا ػػ  

 ِكبِد ـ حف هنر ـ بلك بـ ِكِكاّبـ ِك هلبـ ِككالد ـ. ان حهلبـ  ِرنا
م بػؿ ِدريػكا اَّػؽ ِػ  ا سػلـ  بػـ ّػـ لػدريكا ذَسػب ِفٌ ذقد  را،اػكا ي ٌ 

ِ كلِ كلهػل ح دئػذ م ذِف نُِِل ذقد نُِـ ان م ِال قكة ان ك  للده  ِفٌ  ِلين
 ِف بطش ان.

دلػػف ايِػػـ اّغِّبػػن  ػػك اّػػذم  اػػركؼ ذػػو حهػػـ اال، ِػػِع كاّ ػػِرل  ِفٌ كاِّ
م ذػِِّرإ ل ػػار بِّلػ س ِػػف دل ػل َػػلف  لػؤثر ذػو حقلػػدة  ػاكب ايِػػـ اِّغهكبػن

ػػت ِِػػِـ نُػػِبِ  كال سػػلِِ إذا يِ ػػت م ل ػػار ِ ػػل ل  ِػػو إّػػ  دلػػف ِيِػػن قػػد  ِز
 اّبزلِن  يراإ كلاظـ كلِلؿ إّ  دلف ايِن اِّ  ُرة.

ػػت  ايِػػن ا سػػلِلن ذػػو ،ػػكالت حبػػر اّ ػػِرل  ِِػػِـ ِحػػدائبِ ِػػف ذقػػد  يًزِى
ػِ ازداد م ل دلػف  ػذه ايِػن ّػـ لبػـز ذػو قهػكب ِ بِحػل ٌ ػ ِم إالٌ  ايِـ اينرل ِك
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ِ مإالٌ  ِف ِف ل زحػزع ا سػلـ  م ذبدالن  بؿ َُؿ ِِ لاد ِا،زة ّفسلـ  رسكنن
لف إذا بػػػل  ،ػػػده لػػػدنؿ ذػػػو قهػػػكب قػػػِدة  ِحدائػػػل ذػػػو  فػػػكس اِّسػػػهِلف اِّبػػػزِك

زت ،لػكش اِّغػكؿ اّ  ػِر اّػبلد ذباد سقكط اّنلذن اّابِسػلن غػم اِّ  ُرلف 
 كيِف ِػف حقلػد بـ ِفٌ م كيِ ت  ذه اّ،لكش  دلف بدلِ ِت كث لن م سلِلن ا 

يػؿ ذػػرد ِػػ بـ ليػػكف حػدد ندِػػل ذػػو اّلػػـك ا نػػر باػدد ِػػِ لق ػػؿ ِػػف اِّسػػهِلف 
ا ببػػـ ك سػػِإن ظفػػرك  ِ ِكطفػػِالن ذّؾ راَػػكا لق هػػكف اِّسػػهِلف  ػػلكنن ّػػ؛ كلِثػػؿ ذػػلبـ 

يػػِر بِ كيِ ػػت ِػػف بل بػػِ  بػػكازع دلػػ بـ اّػػكث و م كدِػػركا اِّػػدف ا سػػلِلن َك
ػػػػكا بِػػػػِ  َ ػػػػكم حهلػػػػل ِسػػػػِ،د ِ ِػػػػف  م بغػػػػداد حُِػػػػِن اّنلذػػػػن اّابِسػػػػلن كِر

ػػكا ببػػِ ذػػو  بػػر د،هػػن ِنطكطػػِت ذػػو حهػػكـ دل لػػن كا  سػػِ لن كحهِلػػن ِن هفػػ ن ِر
حهلػػل ،سػػر ك غلػػر ِػػِإ ّك ػػل م  ػػؤالإ اّػػذلف  ل ّيثر بػػِ ا نػػذ ِ بػػٌِ ػػَ ػػ  ركم ِ

غزك ػػػِ بِسػػػـ اّكث لػػػن كق هػػػكا اي فػػػس كسػػػفيكا اّػػػدِِإ ك  يػػػكا ايحػػػراض كنربػػػكا 
ف ل  ػػركا بل  ػػِ ِ  ِػػفبـ بػػدالن  ػػؤالإ ا فسػػبـ باػػد ذ ػػرة ِػػف َيِبػػـ ذػػإ ٌ م اِّػػدف 

هػػػكيي سػػػهـ قػػػِد ي كث لػػػ بـ  ي  ف م كباػػػد ِ كيػػػِف ِػػػف بلػػػ بـ َِِػػػكد غػػػِزافم بـ بـ ِك
ن اّرسِو  دِكا حه  ِِ اق رذل ِسلذبـ بَقل اح  قكا  ا سلـ ك،اهكه دلف اّدّك

ػػػؽ َيػػػػِر ل ِكب ِئػػػل  م ركا حػػػػف ذ ػػػكببـ كذ ػػػػكب ِ،ػػػػداد ـ يفاػػػف لي م ذػػػػ رادكا َِك
يػػراـ حهِِئبػػِ كب ػػِإ اِّؤسسػػِت  ذػػ يثركا ِػػف ب ػػِإ اِّسػػِ،د كاِّػػدارس اّدل لػػن كا 

لػػػدحكف إّلػػػل ايِػػػـ  بػػػؿ راَػػػكام بػػػؿ ّػػػـ لي فػػػكا بِح  ػػػِؽ  ػػػذا اّػػػدلف  اّنلرلػػػن م
  ػػػػ كا إِػػػػِرات ف   ػػػػركا ا سػػػلـ ذػػػػو بػػػػلد اّب ػػػد ِكذيػػػػِ كا  ػػػـ اّػػػػذلم اينػػػرل 

إسلِلن ذو بلد اّقكقِز اَُِّكرة بلف اّبَر ايسكد كبَػر قػزكلف اّ ػو ِػف 
ثػػػر ذػػػو م كقػػػد يػػػِف    ػػػِإ  ػػػذه ا ِػػػِرات ِهثِر ػػػِ اّلػػػـك اّ ل ػػػِف كداغسػػػ ِف 

 دكف  كغػػؿ اّقلُِػػرة ذػػو اّػػبلد ثلن ذقػػد َِّػػت ِػػم َِِل  ػػِ ِػػف غػػزكات ِنػػرل 
 ا سلِلن.

ِ ِػف  ػزكؿ ا سػلـ ّػـ لػزؿ ِحػداؤ ِ ل ػاركف بقػكة كباد ِربان ح ر قر ن 
ل ّػػلس ـ ب ٌ ػػُِٓٗدل  ػػِ ذقػػد ُػػرح ِسػػؤكؿ ذػػو كزارة اّنِر،لػػن اّفر سػػلن حػػِـ 
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ػػِ قِّػػلالٌ اّػػد لِ لبػػدد يلػػِف ِكربػػِ ك ظِِبػػِ إ  ػػِؾ  ظػػِـ ذػػو  ػػذه      ا سػػلـ ِك
اّنطػػػر اَّقلقػػػو اّػػػذم  فٌ ا حهػػػ  ِكربػػػِ ذلِػػػِ لبػػػدك ّػػػو ِلكحلن نطػػػرن "ّلسػػػت اّ ػػػ

 فٌ ثػػػـ ذيػػػر باػػػد ذّػػػؾ ِسػػػلِو "ِ  ػػػك اّنطػػػر ا ا كح لفنػػػا ِبِ ػػػرن لبػػػدد ِ  بدلػػػدن 
؛ ّػ  بقػِئبـ  ػِئِلف ِ إ هػل  ػِئِكف ذه سػ  ،ِلانػِ فٌ  ِالٌ ا سلـ حِلؽ حظلـ إ

ِهكا ِابـ ّكاإ ا سلـ يِف ذّؾ ا ذارنا  سر ِ.لبدد ِكربِ ب  ي بـ إذا  بيكا َك
ذباػد اينػذ بِيسػبِب اِِّدلػن ّػػلس ّهاػرب كال ّ:ِػن ا سػلِلن ِػف قػػكة 

سػػرائلؿ ـ ِػػ  إُٕٔٗباػػد  يسػػن َزلػػراف ذػػو َػػرب   ا سػػلـ مالٌ  سػػ  د إّلبػػِ إ
ت َػػكؿ  زكلػػد ُِػػر ذ ػػب كذػػد حسػػيرم ُِػػرم ّه بَِػػث ِػػ  زحِػػِإ اّسػػكذلل

اػػدات َربلػػن ذػػو ِ كاّ قػػ  اّكذػػد باػػدد م َػػرب ث ػػِإ اّبِػػِ اذ قد ػػل ِػػف ِسػػهَن ِك
ف بل بـ كزلر اّدذِع اّسكذلل و ِِّل كذسيو  قِؿ م ِف اّاسيرللف اّسكذللت ِك

سػػػهَن اّ ػػػو  ػػػِ ّػػػـ  سػػػ ط  ِف  سػػػ اِؿ اي ٌ   إاّكذػػػد اُِّػػػرم بػػػَِّرؼ اّكاَػػػد
بػػذا نسػػر ِ اِّاريػػن  ٌ ؛ يا ػػ رل ِ ِ ِػػ يـ  م ذِػػِ يػػِف بػػِ يِ ػػت ،دلػػدة حهل ػػِ ّك

ػل  ردٌ ف  ِالٌ ،كاب ِِّل كذسػيو إ ،ػداديـ حهػ  اّفػرس   ّقػد ا  ُػر ِحهػلبـ بقّك
كقػػد حهِ  ػػو اّ ،ػػِرب كاّكقػػِئ  ِك ػػِ ذػػو م كاّػػرـك بسػػلكؼ ُػػِدئن قدلِػػن ردلئػػن 

 ِن. وإ لسِكم اّقكة اِّا كلن ذو اي ل ال ذا اِّ ُب ب  ٌ 
 ن يِ ت.ٌِ ن ِلٌ ا سلـ ِحظـ قكة ِا كلن ِهي بِ ِك  ِهيبِ ِ كلادٌ 

ػاّهبـ اِ    ذه اي ا ،ِػلل. اّهبػـ ّػ  دل ػؾ رد   ػِ إكة ِػف ح ػدؾ بردا ن قػٌِ
 ِلف.ه
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 لعشرونالدرس ا
 في نفوس أتباعو ن آثار ىذا الدينم

ػَبل بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كح هػ  هّػل ُك
ف كااله م ِ  اكذ بؾ ِف ِ يرات اينلؽ كاي ػكاإ كايحِػِؿ. اّهبػـ اّهبـ إ ٌ  ِك

 سقِـ.ف اّ، كف كاّبرص كاّ،ذاـ كسوإ ايؾ ِِ  اكذ ب ٌ إ
ل  سػػػِف برـبػػػؿ  اِّلِػػػل اّربِ لػػػن اّ ػػػو  ػػػربط ا بفيػػػم ك ك ػػػداه  ب ػػػرع ان

ُػػػػ   م  ره بلػػػـك حظػػػلـ لػػػػـك اَّسػػػِب لػػػـك لقػػػكـ اّ ػػػػِس ّػػػرب اّاػػػِِّلفلك ػػػذي
 ببػػػذه اُّػػػهن الٌ ا سػػلـ اِّا،ػػػزات ذػػػو  ربلػػػن ِب ِئػػل ؛ يٌف اّ فػػػكس ال  سػػػِك إ

ػػػػِ اّػػػػدلِ ِت اّسػػػػِِكلن اي كلػػػػننر اّربِ لػػػػن كاي ٌِ َي م ِك ذػػػػت ،ِلابػػػػِ را نػػػػرل ذقػػػػد 
بػػِ  ٌ ؛ يثلر ػػِ ذػػو  زيلػػن اّػػركح ؛ ّػػذّؾ ذقػػدت    ُِػػؿ ِسػػنن سػػنت حػػف ايكِي 

م كال  ػػػػذير  ِهػػػػؾ  ػػػػذه اُّػػػػهن  كاّػػػػ ظـ اّد لكلػػػػن الم ذقػػػػدت ُػػػػه بِ اّربِ لػػػػن 
ِ ريػل   ِبػدِن ِِ كالِ سػِِكل  ّذّؾ ال  ،ػد دل نػ ؛  بِّد لِ ِك ِحبِ اّفِ والٌ ا  سِف إ

 سلـ.ُِه  اّ فكس كرذابِ إّ  اِّاِّو إاٌل ا 
ف ليػػكف نهلفػػن حهػػ  اِّسػػهِلف ِ  بػػِ بيػػرِف ا  نػػب اِّسػػهِكف ِباػػد 

ـ ليف راغبن  باد كذِة اّرسكؿ  ف لسػِحده ذػو ِ طهػب ِػف حِػر م ِ ذلبػِ ّك
و اّقيِإ ِن   ّك لل ّبلف اِّسهِلف ذو اِّدل ن لَ يـ إ ِِ كقِيلن م ب ف ليكف َِي

ػـ  ي قِيلن  م ذبقو حِر  اّ ِس ّلفـض بل بـ  زاحِ بـ ّلػل رذػ  إِ س ن يِِهػن ّك
ـ لن ُـ اّلل اث ِف م قيلن كاَدة  م ذ نه  حف  ذا اِّ ُب ِكنبػر بػذّؾ ّك

ػِ حهلػل ال لب ـف قكِن  بِ بير ِ ّػ  قػِض َ ػِ،كف إِ حرؼ يػؿ ِػ بـ ِػِ ّػل ِك
 لقيو بل بـ.

ّايػػس ِػػف ذّػػؾ ذػػو لَُػػؿ اسػػلِو ك  ػػذا ِػػِ لَُػػؿ ذػػو اِّ، ِػػ  ا 
 سػِو  فسػبِ   كاَػدة ِػف اّػدكؿ اّ ػوم ّ  نػذ ِػثلن  سػلِلناِّ، ِاِت غلر ا 

ل لَُػػػؿ ذػػػو اِّ، ِػػػ  ٌ ػػػدكال حهِِ لػػػن ِ َيػػػرة م  قػػػكؿ إَُػػػِإات ّه،ػػػرائـ ِ
لؽ اّ ِر ِك اّطاف ـ يإطُٖٖٗ،رلِن ذو يؿ دقلقن ِف س ن  ِِٔرليو اي
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ِػػػكاؿ اّ ػػػِس بقػػػكة كاّسػػػطك حهػػػ  ِاك اغ ُػػػِب ايطفػػػِؿ كاّف لػػػِت ِك اّسػػػرقن 
ُػػػدره ِي ػػػب ؿ اّ قرلػػػر اّسػػ كم حػػػف اّ،ػػػرائـ ذػػػو ِِرليػػِ اّػػػذم ِاّسػػلح كسػػػ،

% حهػػ  ٗ.ِِم بزلػػِدة  ُٖٖٗ ،رلِػػن ذػػو سػػ ن َِٕٓٔاّ َقلػػؽ اال َػػِدم 
 ـ.ُٕٖٗاّ،رائـ ذو س ن  حدد

ػػـ لي ػػؼ ا سػػلـ ب  زيلػػن اّ فػػكس بػػؿ سػػِِ ببػػِ إّػػ  اّاػػل در،ػػِت كقػػد ّك
م ِذج ِػػػف  ػػذا اّسػػػِك ذػػػو يػػؿ ِلػػػداف ِػػف ِلػػػِدلف اَّلػػػِة  سػػػِ لن  ِػػنهػػؼ ّف

 ّك  نذ حه  سبلؿ اِّثِؿ ِلداف َب اّ بِدة ذو سبلؿ ان.
   ( لـك بدر اَُِّبن ذو ق ِؿ اِّ ريلف ذقِّكاذقد  ِكر رسكؿ ان )

ػك سػرتى ب ػِ إلِ رسكؿ ان ّك اس اريت ب ِ حرض  ّػ  اّبَر ّقطا ِه ِاؾ ّك
 قكؿ ّػؾ يِػِ قػِؿ قػكـ ِكسػ  ِّكسػ   )ذىٍِذ ىػٍب ِى ػتى  يذا كيذا ّسر ِ ِاؾ كال

( ]اِِّئػػدة   بُّػؾى ذىقىػًِ ل ًإـ ػِ  ىِ ي ىػِ قىًِحػديكفى يػف  قػكؿ اذ ػب ذػ َف ِاػػؾ ِْكىرى [ ّك
 كبلف لدلؾ كحف لِل ؾ كحف  ِِّؾ ِقِ هكف.

ِاريػن بػدر ،ِػ  اِّ ػريكف اّ،ِػكع ِكقبهػكا كباد ا  ُِر اِّسهِلف ذو 
ػِ ِػف ِي ؼ َ    ّزكا قرلبن الذو  َك ِف ثلثن ه د  هقػِإ اِّدل ػن ذُػه  رسػكؿ َي

ذهِػِ ذػرغ ِ بػِ ُػه  حهػ  ر،ػؿ ِػف ب ػو اّ ،ػِر لقػِؿ م ( لكـ اّ،ِان ان )
ـ لِيػث ذػو اّ ػِس   ِلنػرج اّػلبـ ِ ّل ِِّؾ بف حِرك كاس  ِر رسػكؿ ان 

و اِّ ػػريكف ذػػ ِيبػػو بِِّقػػِـ ذػػو اِّدل ػػن ذػػإذا بقػػواِّدل ػػن؟ ذِ ػػِر حبػػد ان بػػف 
ػػِ ـ اّ سػػِإ م كا  ِيػػِ بـ  هيػػكا  ف دنهػػكا اِّدل ػػن قػػِ هبـ اّر،ػػِؿ ذػػو ك،ػػك بـ كِر

كيػػِف  ػػذا اّػػِرم م ف ر،اػػكا ر،اػػكا نػػِئبلف م كا  كاُّػػبلِف بَِّ،ػػِرة ِػػف ذػػكقبـ 
ل ِ ػِر ،ِِحػن ِػػف ٌ ػ ِإالٌ  ِ ك ػك اِّكقػؼ اّػذم يػِف لَبػذه رسػكؿ ان ُػِئبن 

ػػكا  ػػرؼ  ٌ قػد  ػػاركا ِم ذ ا بػػِّنركج إّػػلبـاُّػَِبن ِِػػف ّػـ ل ػػبدكا بػدرن  بػـ َِر
ػػػػػن ِنػػػػػرل اّ،بػػػػػِد ذػػػػػو سػػػػػبلؿ ان ذػػػػػو ِاريػػػػػن بػػػػػدر ذ  ػػػػػكـ  قكا ّه،بػػػػػِد ذػػػػػو ،ّك

ن ِي ذِ  د دذابـ  كقبـ ّه،بِد ذػو سػبلؿ ان َي  ظرك ِ بهبؼ َ   إذا اقبهت ،ّك
قِ هػػن اّاػػػدك ك،بنػػػ  بػػػِّنركج ّق ػػػِؿ ّػػ  رسػػػكؿ ان ِ ّك،ػػل إّػػػ  ِف ل ػػػلركا إِك
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ػبس نلِ ػل ِ ذػدنؿ رسػكؿ ان  ل ػن ماِّ ريلف دكف اّبقِإ ذػو اِّد ك بل ػل ّك
ِى  ّػػ  ِرلبػـم كقػػد  ػػدـ ِ رغبػػ بـ ك ػزؿ إدرحػل كنػػرج حهػلبـ ِهبل ػػ  ّػػبس  ػلم ِم ي

  لػِ  ََّ ػِ حهلػل بػِّنركج ذقػِّكاِك بايبـ كقِّكا ّاه ػِ اسػ ير  ِ رسػكؿ ان 
ذقػػِؿ رسػػكؿ م   إف  ػػئتى ِف  ِيػػث ِف  بقػػ  ذػػو اِّدل ػػن بقل ػػِ  رسػػكؿ ان 

ِى ل ِ    ان ف لر،  حف اّق ِؿ َ   لَيـ ان ثػـ ِِ ل بغو ّ بو إذا ّبس ي
 َدث ِِ قدر ان.

سهـ قبػؿ م قد ِ كيِف زلد بف اّنطِب ك ك ِنك حِر بف اّنطِب يبلل
لَِػػػؿ رالػػػن  كيػػػِف زلػػػد  ك ػػػبد اِّ ػػػِ د يهبػػػِ ِػػػ  رسػػػكؿ ان  حِػػػر 

د ِرل ا ي ػػػػػِؼ م كقػػػػػ اِّسػػػػػهِلف ذػػػػػو ِاريػػػػػن اّلِِِػػػػػن يػػػػػد ِسػػػػػلهِن اّيػػػػػذاب
  اّهبػـ إ ػو ِح ػذر إّلػؾ ِػف  اِّسهِلف ك را،ابـ ك،اػؿ لُػل  بػ حه  ُػك ل

ِف ّثبػِت زلػد ك،ِِحػن ِػف م كيػ ّلؾ ِِِ ،ِإ بػل ِسػلهِنذرار َُِِبو كابِر إ
ذ قي ًػػؿ ِسػػلهِن ؛ إ ثػػر ذػػو  غللػػر ِ،ػػرل اَّػػرب ُِّػػهَن اِّسػػهِلفاُّػػَِبن ِ

 كا بـز ،ل ل كا  ُر ،لش اِّسهِلف.
ِػػِ  لِػػِف َ ػػ  اس  ػػبد و  ػػذه اِّاريػػن بثبػػِت كا  قِ ػػؿ زلػػد ذػػك  بهػػل  ّك

ػػػـ لَػػػزف حهلػػػل حِػػػر بػػػف اّنطػػػِب نبػػػر اس  ػػػبِد ِ بػػػؿ كال م نلػػػل ّػػػـ لبيػػػل ّك
ِ إّلل را،اكف م إذ ّـ لاد ق ؿ ِنلل ُِلبن بؿ غبطل  ٌ ِؿ  إٌ ِ ن كا  اس ر،  ذق

م  ل قد ذِز بِ ُب حِؿ ِف ِ ُِب اّد لِ ٌ ِ إذا سِ  ِ سِ ن يِِ لغبط َِد ِ إ
ؿ إ سػهـ قبهػو   ّقػد سػبق و إّػ  اَّسػ للف )ِنػو( ِ ّلل اّنبرذقد قِؿ َلف ُك

 كاس  بد قبهو.
 ػػػل اّ ػػػو دٌ نػػػذ حي ِ كذػػػو غػػػزكة  بػػػكؾ  بلػػػ  ،ػػػلش اِّسػػػهِلف ّهق ػػػِؿ كيػػػؿ  

 ِػف اِّسػهِلف ِ ػكا رسػكؿ ان ر،ػِالن  فٌ  ِالٌ م إ ّلبِ ّه،بِد ذو سبلؿ انلَ ِج إ
 يِ كا ذقراإ كذكم َِ،ن م ُِر كغلر ـ  ك ـ اّبِقكف ك ـ سبان  فر ِف اي

كطهبػكا ِ ػػل  ن كسػػلح ذِسػ َِهكا رسػػكؿ ان ال لِهيػكف حػػدة اَّػرب ِػػف داٌبػ
كقِؿ   ف ل،بز ـ بادة اّ،بِد ذِح ذر ّبـ رسكؿ ان حهلل اُّلة كاّسلـ ِ
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ػاىفىِإ ))ال ِ،د ِِ َِِهيـ حهلل( كذو ذّؾ  زؿ قكؿ ان  اػِّ    هىػ  اّيُّ ّـػٍلسى حى
كٍا ًّهٌػػًل كىالى  َي ػػ ُى ػػرىجه ًإذىا  ى َى ػػِ لي ًفقيػػكفى  ِى هىػػ  اّـػػًذلفى الى لىً،ػػديكفى  ػػ  كىالى حى ِىٍريى هىػػ  اٍّ  حى

ػلـه } فيػكره ـرًَ ػف سىػًبلؿو كىاّهٌػلي غى ًِ ًسػً لفى  ٍَ ِي هىػ  اٍّ ػِ حى ِى هىػ  اّـػػًذلفى ُٗكىرىسيػكًًّل  { كىالى حى
ػػ ِى ـٍ قيٍهػػتى الى ِىً،ػػدي  هىبي ًِ ٍَ ػػِ ِى ىػػٍكؾى ًّػػ ى ِى ػػفى ًإذىا  ًِ ـٍ  ىًفػػلضي  ّـػػكٍا ـكِىٍحليػػ يبي هىٍلػػًل  ىكى ـٍ حى هيييػػ ًِ ٍَ ِ ِى

ِ ِى زى نِ ِىاـل لىً،ديكٍا  َى   ً ٍِ (} اّـد  .{ِٗ-ُٗاّ كبن  ليٍ ًفقيكفى
ػػن ّل ػػِريكا إبػػذر،اػػكا ك ػػـ لبيػػكف ي ٌ  نػػكا بـ ذػػو ـ ّػػـ   بلػػ  ّبػػـ اّفُر

قػد يػِف بيػِؤ ـ ُػِدقن  اّ،بِد  ػذا  ػك ان نبر ػِ حػف َػِّبـ ؛ الف اّػذم ِِ ؛ ّك
 سرار اّ ِس ك لِ بـ كلاهـ ِف لبيو ِِف ل بِي .اّذم لاهـ ِ

ِػػف غلػػر  ر،ػػِالن  فٌ ض  ػػؿ قػػِر ـ اك سػػِا ـ ذػػو اّ ػػِرل  ِر ذلػػِ سػػيِف اي
 ٌِ قِئد ـ اح ذر ّبػـ حػف  يفٌ ؛  قد قطرت ِحل بـ بقطرة دِ  كاَدةم ن اّقرهف ٌِ

 اِّ ِرين بِّق ِؿ؟! 
بػػف ِـ ِي ػػكـ م كيػػِف ر،ػػلن ِحِػػ  حبػػد ان  كذػػو ِاريػػن اّقِدسػػلن لػػ  و

ِ يبلػػر اّسػػف لطهػػب ِػػف اّقػػِدة ِ ف ل ػػِرؾ ذػػو اّق ػػِؿ كاّ،بػػِد ذػػو سػػبلؿ ك ػػلنن
ػػِذا لُػػ اكف بػػل ك ػػك  ػػػل  بـ ال َِ،ػػن ّبػػـ ذلػػػل ذلا ػػذركف ّػػل بػػ  ٌ م ان  م ِك

ػػػِ زاؿ لهػػػ ٌ م حِػػػؿ يػػػِف  مٌ ِحِػػػ ؟ ذطهػػػب ِػػػ بـ ِف ليهفػػػكه بػػػ  حهػػػلبـ َ ػػػ   ِك
 ك ك لَِهبِ.ذِس  بد م ِحطكه َِؿ اّرالن 

ك ذه اّن سِإ ِ ار  ِحرات اّ سِإ حِ ت ذو اّ،ِ هلن كا سلـ كذو 
ً ػػار ِ ذَز ػػٍت حهلػػل م ك،اهػػٍت ِيثػػر قُػػِئد   ػػؿ ِنك ػػِ ُػػنرظػػؿ اّ،ِ هلػػن قي 

ف ِبلِ بِ ذلل  :ذو رثِئل ِك
هىـه ذو ِرسل  ِري  إـف ينرنا         ّ   ـ اّبداة بل       ي ـ ل حى
 ِك بِ 
 كدا كال  ،ِدا         ِال  بيلِف ُّنر اّ دل ِحل ىـو ،      

 ِك بِ       
 ِكذيره ّيؿ طهكع  ِس       لذير و طهكع اّ ِس ُنرنا            
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و           حه  إنكا بـ ّق هتي  فسو             كال يثرة اّبِيلف َّك  ّك
يف          ِي              ِ لبيلف ِثؿ ِنو ّك  و         سا م اّ فس ح ل بِّزا حى ِك

لػػل فـ بػػِ ّ ػػدة ،زحبػػِ حهلػػل حهقػػٍت  اهلػػل حهػػ  ُػػدر ِ ذربطػػت ني  ٌ َ ػػ  إ
 بَبؿ ثـ  قهد ل ذ،اه ل ّبِ يِّقلدة.

ثػـ ا ػ رؾ ِكالد ػِ ايرباػن م  ذه اّ ِحرة  فسبِ ِسػهِت ذربِ ػِ ا سػلـ 
ذهِػِ ،ػِإ إّلبػِ نبػر اس  ػبِد ـ م  ن اّقِدسلن ذِس  ػبدكا ذلبػِ ،ِلانػِذو ِاري
اِِرة ِف  سِإ اّد لِ بِّبيِإ كاّهطـ كاّاكلػؿ  ؿ  ذا اّنبر يِِ  قِبهل يؿٌ ّـ  قِب

ذ و بقػػ هبـ   اَِّػػد ن اّػػذم  ػػرٌ  بػػؿ قِبه ػػل بُػػبر كثبػػِت كبقّك بػػِ اِّ ػػبكرةم 
 .انِكاس  بِد ـ ،ِل

ف ذػ لف  ػذا اَّػِؿ ِػف َِّبػِ ا ُِب  َِؿ اّن سِإ ذو ظػلؿ اّقػره يذ
 ذو ظلؿ اّ،ِ هلن؟!

ِ  ػػِ م اّهبػػـ ارذا ػػِ بِ سػػلـ ِك بِ سػػلـ كلػػ َط بغلػػرهذيػػؿ َػػِؿ لر فػػ  
 اّهبـ هِلف.م حه   بِدة ا سلـ 
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 الدرس الحادي والعشرون
 فريضة الصالة في االسالم

َبل  بسـ ان  كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحه  اّل ُك
ف كااله   ِك

 ( )رب ِ  قبؿ  ِ ِ ا ؾ ا ت اّسِل  اّاهلـ
ِػػػن إ ػػػؾ ِ  ػػػت )رب ػػِ ال ػػػزغ قهكب ػػػِ باػػػد إذ  ػػػدل  ِ ك ػػػب ّ ػػػِ ِػػػف ّػػػد ؾ َر

  َاّك ِب(
ف  ر ِِ ّـ  اِؿ.  ٌ اّهبـ إ  ِ  اكذ بؾ ِف  ر ِِ حِه ِ ِك

 ب ِإ اِّسهِلف ب فٌ  رذِن ِف ِ قد لرل اّذلف ّلسكا ِف دل  ِم كقد  ٌَس 
 لفم يػػ ف ُػػلة نِػس ِػػرات ذػو اّلػػـك يثلػػر م ِك ػل ليفػػو   دل بػِ ِػػر اّقلػِـ بِّ

 نرل ذو اِّسِإ. يكف إَدا ِ ذو اُّبِح م كاي
؛ ّيػػف ا َسػػِس  ااّقلػػِـ بُِّػػلة نِػػس ِػػرات ذػػو اّلػػكـ ّػػلس يثلػػرن  إفٌ 

م اك لػػػ  و ِػػػف  دائبػػػِ لػػػ  و ِػػػف يػػػاؼ االلِػػػِف كاالسػػػلـبيثر بػػػِ م ِك ػػػقن ِ
االح قػػػِد بػػػ ف اِر ػػػِ  ػػػلف. كلػػػزكؿ  ػػػذا االَسػػػِس كذّػػػؾ االح قػػػِد  ِِِػػػِن ح ػػػد 

ِل بػػػِ ح ػػػد ان كذػػػو ا ِلػػػن  ِثلر ػػػِ ذػػػو اُػػػلح اّ فػػػكس كاَّلػػػِة اّ ػػػاكر بِ 
 اال سِ لن.

ِ ػل  اف اُّلة اّ و قد حػد ِ ان حِػِد االسػلـم كبػِب اّػدنكؿ ذػو َر
ك،  ػػل اّ ػػو حريػػبِ اّسػػِكات كاالرضم ّ بػػدك نفلفػػن اّػػكزف ،ػػدا ذػػو اّكقػػت 

،ػؿ قيػِلِ كاّ،بد إذا ِِ قلست بِيحِِؿ اينرل اّ و لقكـ ببِ اال سِف ِف ا
 د لكلن  ِذبن زائهن.

اف كقػػػت اُّػػػػهكات اّنِػػػس يثلػػػػران ِػػػػِ ليػػػكف اقُػػػػر ِػػػف اّكقػػػػت اّػػػػذم 
حػف اِّ،ػوإ ِ ػل  م ذيػلن  لُرذل اال سػِف ذػو طرلػؽ ذ ِبػل اّػ  َِػؿ حِهػل
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اّ  بل لم بؿ قد ل  ظر اِّرإ ذو ِكقؼ اِّريبِت ِِ لزلد حف كقػت اُّػهكات 
 ،ِلاِن.
ف اُّهكات اِّي كبػِت ِ فٌ إ ف اّػذم لُػرذل ا  سػِف ذػو  ِػف قػؿٌ ِز اّػِز

ل ل بغػػو ِف ٌ ػػّ ػػو ال لَسػػب ّبػػِ َسػػِبم ِػػ  اّاهػػـ ِِػػكر غلػػر اّيػػركرلن ااي
ف اّذم ل غهل ا  سِف ذو ِ  حِِّل اّد لكلن.لقِس بِِّز

،ػؿ ِ ػِع اّػد لِ ذإذا يِف رب  لكـ ا  سػِف ِك ِيثػر ل ػغؿ بِّاِػؿ ِػف ِ
قػِد ـ ا ذػو اح يثلػرن  م ذيلػؼ لاػدُّ  ِسا ذو اح قِد اّ يثلرن  م ال لادُّ  اّ ِذل كاّزائؿ

م كاَّلػِة ا نػرة اّ ػو  ػو نلػر ِػف  ،ػؿ ربػل ُؼ سِحن ل ػغهبِ اّابػد ِػف ِ
 اّد لِ ِكبق ؟!

ِ حػػف حػػدد اُّػػهكات ذػػو ذػػو لػػكـ ِػػِ ي ػػت بػػلف  ُػػِرل م ك َػػدث ِ ِانػػ
  يػػػـ ِػػػرة  ُػػػهكف ذػػػو اّلػػػكـ؟ ذقػػػِؿ    ذسػػػ ّت بايػػػبـ ا سػػػلـ كاّ ُػػػرا لن م

 كذػػو اِّسػػِإ م ذسػػِّ و ِك ػػ ـ؟ قهػػت  نِػػس ِػػرات ذػػردٌ م ذػػو اُّػػبِحم  ِػػر لف
ل ليفو ِف  يؤدل ِرة  ٌ   ّلس اِّبـ يثرة اُّهكات م إ بايبـ م ذقِؿ ِِ ِا ِه

 ك ِر لف ذو اّلكـ. ِ
م ذكثب إّػ  ذ  ػو ِػِ ِيػـر ذػو قهبػو  ّن َّظِتذفيرت ذو  ذه اِّس 

 .سلـ كزاد ِف  ُدلقو ّرسِّن َِِد ا لِِف كا 
،اػؿ اُّػلة ِػر لف ذػو  رسػكؿ ان  فٌ فسػو كق ئػذ ّػك ِّقد قهت ذػو  

ػب اِّسػهِكف ببػذا اّ نفلػؼ َػداّلكـ ِِّ ِ ير حهلل ذّؾ ِ ل ٌ ػم يِػِ ِ م بػؿ َّر
ِػر   غلػر اِّسػهِلف حهػ  اّػدنكؿ ذػو ا سػلـ م ك ػذا ايسػليكف كسػلهن   ػ،

ـٍ لفاؿ ِثؿ ذّؾ سليكف ِف ُِهَن َِِد  ـى ّى  م حهلل اُّلة كاّسلـ؟! ذًه
ت ِك فٌ ؛ ي  ػػل ّػػـ لفاػػؿ ذّػػؾم ِ ِػػِ ال رلػػب ذلػػلِ كقِ بػػِ ذريػػبِ اُّػػهّك

ػػػلس َِِػػػد   سػػػلـ ِػػػف ح ػػػد ان ال ِػػػف ح ػػػد َِِػػػداّقػػػرهف كا  فٌ ؛ كي ان ّك
م ثػػػػػـ لبهغبػػػػػِ  فسػػػػػل   ب ػػػػػر ل هقػػػػػ  ايكاِػػػػػر ِػػػػػف ح ػػػػػد انالٌ إ  ذهػػػػػلس َِِػػػػػد

 كاِّسهِلف كلفريبِ حه   فسل كحه  اِّسهِلف. 
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 –ب بك ػل  اك يػِف يِذبنػِ يِر ّك يػِف بلػد َِِػد ا فٌ ل ِِ ِف  ؾ ِ ٌ إ
 ػػذا ِػػػِ ل فػػؽ ِػػػ   فٌ ؛ ي اك ِػػػر لف ّ،اػػؿ اُّػػػهكات ثلثنػػِ – ػػِه ِػػف ذّػػػؾ َِ

ػ   ػكل اّػ فس كاييثرلػن بػِ نِػس ِػرات م ّيػف ،اهي  ُِهَن اّ بػو اّيػِذب ِك
م كحهػػػ  ُػػػدؽ  دّػػػن يثلػػػرة حهػػػ  ُػػػدؽ  بػػػكة اُِّػػػطف ذػػػو اّلػػػـك دّلػػػؿ ِػػػف ِ

 ة كاّسلـ.حهلل اُّل م رسِّ ل
 تكميف: خفّ الصموات الخمس أ
بػِم بِػن ِكِػكر اِّاُّلةم كقد ،اؿ اّقلِـ ببِ ِػف َِػد اي ذرض ان ّك

 ِر يذّؾ م ذإفٌ اي فٌ ان م كاّدنكؿ ذو ،  ل م ذبِِ ِ اّ و  بهل َُِببِ ريِ
ف ا ،اهبِ نِػس ِػرات ذػو اّلػكـ  ػك ِقػؿٌ  ُّػِدؽ ِػِ لِيػف ّه ِللػز بػلف اِّػِؤ

ف اّيػػِذب   يهلػػؼ ِ ػػلط بِ  سػػِف ذػػو  ِػػف ِمٌ  نػػؼٌ بػػِ  يػػِد  يػػكف ِ ٌ م إكاِّػػِؤ
 ِكره اّد لكلن. ِ

 ك،اهبِ  بهػل اَّػدٌ م لن بر بل اّابِد  قد ذرض ان اُّلة ّ يكف  يهلفنِّ
ّػ  غلػر  يهلػؼ م كا َػدرت إ م حػِدت يثػرففت ِف ني م ذإ د   ِف اّ نفلؼاي

ك  ز ػػػػن ل ِ اػػػػكف ِم  كف ببػػػػِبػػػػِ  سػػػػهلن ل سػػػػهٌ  ٌ َلػػػػث لؤدلبػػػػِ اّ ػػػػِس ي ِسػػػػ كل 
م يِػػِ َػػدث ذّػػؾ ذػػو ُػػهكات ايدلػػِف اينػػرلم  كلقيػػكف ببػػِ كقػػت ذػػراغبـ

لِِ ػػل ِػػػف  يػػػكف كسػػلهن  ِ،اػػن ّفػػػرز اّ،ػػٌِد ذػػػو إم ذػػل  كح دئػػذ سػػ فقد غِل بػػػِ
م كاّ ػػِس لياػػرؼ  ّػػ  ِر بػػن اّهاػػببػػِ سػػ  زؿ ِػػف ِر بػػن اّ يهلػػؼ إ ٌ ؛ ي اّبػػِزؿ

ف  هاػػػػب ذيػػػػؿ  فػػػػس  بػػػػكل ل ِم ذيػػػػؿ  فػػػػس  بػػػػك  ،ػػػػك ر ـ بػػػػِيكؿ ال بِّثػػػػِ و
كيػػػكإ كبغلػػػر اغ سػػػِؿ كغلػػػر ِقلػػػدة ب كقػػػِت  اُّػػػلة إذا يِ ػػػت  يػػػؤدل بغلػػػر

ػػػ ريػػػِفِك ٌُ ّػػػ  ، ػػػب ِػػػ  اّ سػػػِإ اَِّسػػػرات ن إذا يِ ػػػت  يػػػؤدل ، بنػػػِ إم كبنِ
 اّسِذرات ذو اِّاِبد.

 الجد والضبط في الصموات
ف يِ بِ اُّلة بِّ،دٌ اِ ِزت اّابِدات ا  م ذبػو  كاّيبط سلِلن ِك

بػِ  ٌ ِف  ذه اّ َِلن حف اُّلة ذو ايدلِف اينػرل م ِػف ذّػؾ ِػثلن ِ ن هؼ 
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 حػػف طبػػر ككيػػكإ ذػػإذا يػػِف اِّسػػهـ حهػػ  الٌ ذػػو ا سػػلـ ال ل،ػػكز ِف  يػػؤدل إ
ذا َِػػػدث اَّػػػدث ايُػػػغر ك،ػػػب حهلػػػل ِم ك  ، ػػػب ك،ػػػب حهلػػػل االغ سػػػِؿ ف ا 

 قِ بػػػِك بػػػِ لهػػػـز ِف  قػػػِـ ذػػػو ِ ٌ ل كيػػػ م لفاػػػؿ ذّػػػؾ قبػػػؿ ِف لقػػػدـ حهلبػػػِ يِػػػِ ِ
اِّال ػػػن اّ ػػػو َػػػدد ِ ان سػػػبَِ ل م ذُػػػلة اُّػػػب  ل،ػػػب ِف  يػػػؤدل ِػػػِ بػػػلف 

 ف  يؤدل قبؿ اّف،ر كال باد اّ ركؽطهكع اّف،ر إّ  طهكع اّ ِس ذل ل،كز ِ
م كاّا ػِإ م ذقػد  نرل اّظبرم كاّاُػر كاِّغػربم كيذّؾ ِكقِت اُّهكات اي
 َددت بدالن يؿ ِ بِ ك بِل ل.

ف حلِػِت اّ،ػد كاّيػب  مٌ ،لهبػِ يل ال ل،ػكز اّب ػن   ٌ ػم ِ نػرلط ايِك
ل كيػػػػات رنػػػػص ٌ ػػػػم بلػػػػد ِ م َ ػػػػ  ذػػػػو َػػػػِّ و اّسػػػػفر كاِّػػػػرض سػػػػبب يػػػػِف
ػػػ م ذ قُػػػر ك ،ِػػػ  ذػػػو اَِّّػػػن اي ّ نفلفبػػػِ م كذػػػو اَِّّػػػن اّثِ لػػػن ِػػػف ّػػػـ  ّك

ػػف ح،ػػز  م ُػػه  ك ػػك قِحػػد لسػػ ط  ِف لُػػهو ك ػػك كاقػػؼ حػػف اُّػػلة م ِك
 ػػلِـ بػػِّ راب ِّػػف  اػػـذر حهلػػل اَُّػػكؿ ك،ػػِز اّ مقِحػػدنا م ُػػل ِ ِيػػط،انِ 

م ِك اس اِِّل بدالن ِف اّكيكإ كاالغ سِؿ م يؿ ذّؾ  رع ّيو ال  حه  اِِّإ
 ،لهبِ.لسِ  ب  

ػػف ايِثهػػن اي ل ِػػف ُػػه  ُػػلة قبػػؿ ٌ ػػم ِ نػػرل حهػػ   ػػذا اِّكيػػكعِك
الٌ  كق بِ بدقِئؽ ك،ب حهلل إحِد بِ ػف ِـنر ػِ بغلػر  ل ّػـ لُػؿ حد ي  ٌ م كا  م ِك

ػػػِلُػػػه فٌ ل ِػػػ  ك،ػػػكب ِذإٌ ػػػحػػػذر  ِن ػػػـد هث ف ّػػػـ م ِككحػػػد بَِّسػػػِب إ لبِ قيػػػِإ حي
 لس غفر ربل.

م ذػػػل لقبػػػؿ ِػػػف ِر ػػػِِسػػػهـ اّ بػػػِكف ذػػػو ِ سػػػلـ ال لقبػػػؿ ِػػػف ِمٌ ا  فٌ إ
ػل حػػف    م  نلر ػػِِػؤنر ذرليػػن اُّػب  إّػػ  باػد طهػػكع اّ ػِس ِف لا ػػذر بقّك

ذهِػػػِ  بػػػض م  ، ػػػب ذػػػو ّلػػػؿ ِػػػف ّلػػػِّو اّ ػػػ ِإل يػػػِف سػػػبراف ِك  ابنػػػِ ِك ٌِ ػػػِ
 ػذه اَّ،ػج  م إفٌ   ف لغ سػؿ ذلُػهوِردنا ذثقػؿ حهلػل يثلػرنا ِّهف،ر ك،د اِِّإ بػ

ػِ ذػو ا سػلـ م ِِ بُكرة  رحلن ذػو غلػر ا ِثِّبِ قد لسِ  ببِك ل سػلـ ذإٌ ػِـ
اّابػػِدة ذػػو  ػػذا اّػػدلف اّ ػػو ِػػف  يفٌ ؛ ال لفػػ   ِيذ ػػل ّلسػػِ  ِثػػؿ  هػػؾ ايحػػذار 
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بػػِ م يِػػِ  ػػك اَّػػِؿ ذػػو بقلػػن ايدلػػِفم ي  ٌ  هلنم ّػػـ  فػػرض ّه سػػ بل بػػِ اُّػػلة
 ُكرة. كقت  ِإ كبِمٌ  دِلن لهاب ببِ اّطفؿ ِ   ِِ  كا ِم كذو ِمٌ 

 ػػػػبل ذػػػػو يػػػػكابطبِ م  ي  سػػػػلـ   ُػػػػؼ بُػػػفن اّ،ػػػػدٌ اُّػػػلة ذػػػػو ا  فٌ إ
ف له ػػـز ذػػو   دلػػن كا،بِ ػػل دكف اّاسػػيرم ل،ػػب ِ فٌ م ذيِػػِ ِ اّقػكا لف اّاسػػيرلن
ػػِ  بػػِكف يػػِف حكقػػب ر ِ ػػل ِمٌ ف ُػػدم كا   إذػػراط ِك  فػػرلط لػػذيره  ؛ ّػػلهقف درسن

دلػن ُػل ل م ذيػذّؾ اِّسػهـ حهلػل ِف له ػـز ب   يهِِ ذير ذو اّ بِكف ِػرة ثِ لػن
الٌ  ِػػػف دكف إ ِػػػِؿ ػػػل  اػػػِّم كا  ػػػهالفى }     ) ّقػػػو اَّيػػػـ ذػػػو قّك ُى ِي ٍلػػػؿه ّاٍه { ْذىكى

ـٍ سىِ يكفى  لً ًب ُى ـٍ حىف   {ٓ-ْاِِّحكف  (}اّـًذلفى  ي
ببػػػِم  بط  ػػذه  ،اػػؿ ّهُػػلة ِا ػػ م  ،اػػؿ اُِّػػهو لَػػٌس ُػػفن اّيػػ

م  ،اهػػػػل لثػػػػؽ بِّ  ل،ػػػػنم بيػػػػِِف ل كا،بنػػػػِل قػػػػد ِدٌ ح ػػػػدِِ لؤدلبػػػػِ ل ػػػػار ب ٌ ػػػػ
 اِّس قبؿم ِم   ،اهل لثؽ بدنكؿ اّ، ن.

لػػن ّػػلس ذلبػػِ يػػبط ّػػػدكاـ  ال لرغػػب ِف ليػػكف ذػػو يهٌ ذيػػؿ طِّػػب ِػػثلن 
م ال  له ػـز ِِػف ال له ػـزِػف دارة ال ذو اِ َِ ػِ بـم ل سػِكل ّػدل ا م ك  اّطهبن

م بػػػؿ  م ذلػػػ ،  اّغبػػو كاِّبِػػػؿ ن بػػػِرم ذلسػػبؿ حهػػػ  اّيثلػػػر اّغػػشلييػػبط اال
ن كبػػػػػدكف ا، بػػػػِدلفػػػػكزكف بػػػػػ  م كال ليػػػػػبط اّ ُػػػػػَل م  حه  اّػػػػدر،ِت بسػػػػػبّك

م ل ػل  ذػو  ل،ػرم َسػب  ػكاإ ذيػؿ  م سػِ ذ بِ كا دارة ال  َِسب طهب بِ كال ِ
كك،ػدت ِثػؿ  و ّػك ي ػت طِّبنػِذلػل  إٌ ػ م ِِػِ ال  ػؾٌ  اّيهلن اّ سػلب كاّفكيػ 

ّالبػػِ اّػػدُّبير  غػػب ذلبػػِم ك ػػذا ِػػِ لفاهػػل يػػؿ طِّػػب ر م كال ِ ػػذه اّيهلػػن م ذػػإ و ِيكى
ف ال  َِسػب م ّيػف ال م ِك م ذيؿ  فس  بكل اّبػزؿ زاإ ِ ّلس ير ِ ّه سلبإ

اّيهلػػػػن  ػػػػذه ال حِقبػػػػن  فٌ ل لَػػػػس بػػػػ ؛ يٌ ػػػػ ل لبػػػػ ـ بِسػػػػ قبهليٌ ػػػػ لرغػػػب ذلبػػػػِ ؛
كراإ ػػػِم ذلاػػػكد ال لثػػػؽ ب  ل، بػػػِم كسل ػػػار ب،ػػػدكل دراسػػػ ل كيػػػِِف  َِِػػػكدة

ِسػػػ قبهل ح ػػػدِِ له َػػػؽ بيهلػػػن ثِ لػػػن ل،ػػػد ذلبػػػِ ا دارة  َِسػػػب طلببػػػِ  يػػػبط 
م ك فُػؿ ِػف  ك لَِكؿ اّغشم  َِسب ِف ل  نر ِ دكاِبـ كاِ َِ ِ بـ ب دة
 ال له ـز بقكا لف اّدراسن.
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ن  ابػػػل م كلثػػػؽ ب  ل،ػػػ ل ػػػذا اَّػػػِؿ اينلػػػر سػػػ ،اؿ اّػػػدارس لثػػػؽ بيهل ػػػ
 اّيػبط اّػذم ذلبػِ  ،اػؿ اِّسػهـ لَػٌس  فٌ م إ سلـذلبِم ذيذّؾ اُّلة ذو ا 

يػػػبط  بَقبػػػِم كب،ػػػد   ل، بػػػِم بنػػػلؼ اُّػػػلة ذػػػو ايدلػػػِف اينػػػرل اّ ػػػو ال
ذلبػِم  يػؤدل بػػدكف  يهلػؼ اّ ػػو  ،اػؿ ُػػَِببِ ل ػؾ ذػػو ِِر ػِم كذػػو ِِػر ِػػِ 

    سب اّلل.
 اّب ػػرم ال كيػػكإ ذلبػػِ كال اغ سػػِؿم كالُػػلة  يػػؤدل َسػػب ِ ػػكاإ  إفٌ 
م ل، ِػػ  ذػػو ِدائبػػِ اّ سػػِإ كاّر،ػػِؿ بػػل  ف ُػػل ِ قبػػؿ كق بػػِ ِك باػػدهبػػ س إ
َِببِ ِػف ِثػؿ  ػذه  ،اػؿ ُػ ُػلةن  فٌ م إ م َِسكرات اّػِرس كاّسػِقلف ِسكغ

بػػِ سػػ دنهل ، ػػن حريػػبِ اّسػػِكات  ٌ م ِك ح ػػد انبػػِ ِػػف  ٌ اُّػػاب ِف لُػػدؽ ِ
م كال ل نذ ِ،ر ِ  د   كظلفن ذو اّد لِ اللبهغبِ اِّرإِم ك ك لاهـ ِف  كاالرض

كبػػإنلص كا  قػػِفم ذيلػػؼ  ُػػدؽ  ف لػػؤدم كا،بِ بػػِ كقكا ل بػػِ يِِهػػن باػػد ِالٌ إ
 ف   ِؿ ، ن اّنهد بابِدة  ّزلن؟! فس 

سػلـ ًريػت حهػ  اُِّػهو ذػو ُػل ل ذػو ا قكا لف اّيبط اّ ػو ذي  إفٌ 
كف اّػذم  ػراه ذػو ُػلة اّ بِ م ِكفٌ  بِ ِف ح د اندّلؿ ِف ِدّن يثلرة حه  ِ ٌ 

ػفن يثلرة حه  ِ ٌ دٌّ م دّلؿ ِف ِ نرلايدلِف اي  بِ نر،ت ِف ح ػد ان ِ ػذ ِز
 فسػػػػبـم ك بػػػػكل  فػػػػكس و ِلػػػػدم اّب ػػػػرم ذُػػػػِغك ِ يِػػػػِ  بػػػػكل ِم كبِ ػػػػت ذػػػػ
 اّ ِبالف.

يػػف ّػػلس ذلبػػِ حسػػر  سػػلِلن قػػكا لف ذلبػػِ َػػـز ك،ػػدٌ ذػػو اُّػػلة ا   م ّك
ـي )   ّ سِفم ذقد قِؿ  اِذكؽ قدرة ا  ك يهلؼ ـي اٍّليٍسػرى كىالى ليًرلػدي ًبييػ ليًرلػدي اّهٌػلي ًبييػ
 .{ُٖٓاّبقرة  (}اٍّايٍسر

اّ ػػبِب ال ل ػػيكف ِػػف اّ اػػب  م إفٌ  ذل،ػػب اّ فرلػػؽ بػػلف اّيػػبط كاّ ػػدة
حِػػػِؿ ل ذػػػو اَّقلقػػػن ّػػػلس ذلبػػػِ ِذػػػو ِداإ اّندِػػػن اّاسػػػيرلن ذػػػو اّ،ػػػلش؛ يٌ ػػػ

ِف ِػػف ف   فػػذ بَػػذاذلر ِم كا  قػػِاّ ػػو ل،ػػب  ؛ ّيػػف ل ػػيكف ِػػف قكا ل بػػِ ِر قػػن
الٌ دكف   نلرم كدكف اّ ِِس اي   حكقب.حذار ّه ِِص ِ بِم كا 
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داإ االسػلـ لرلػد ِػف اِّسػهِلف بػ  سلـم إفٌ ك يذا يِ ت اُّلة ذو ا 
م ، ػكدنا لف   ذه اّفرلين ِف ليك كا ،ِلانػِ  ػبِبنِ ك ػلكنِ م  سػِإ كر،ػِالن ِه ػِز

فلػػذ اّقػػكا لف اّربِ لػػن م حهػػ  اّيػػبط ّ   بػػِ ِػػف يػػبط اهِبػػـ حبػػِدا بـ بِػػِ ذل
 ـ اّد لكلن. ِكر كذو قيِإ ِ
ػف  ػاّهبـ إ ٌ  ػف  ػر قهكب ػِ ِ  اكذ بػؾ ِػف  ػر ِسػِِح ِ ِك ر ِبُػِر ِ ِك
ف  ر ِ ف  ر ِ لا ِك ِ  سػ ّؾ اّبػدل اّهبػـ إٌ ػ  ِ. اّهبـ ا د ِ كسػدد ِ مّس   ِ ِك

 ِلف.كاّسداد م اّهبـ ه
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 الثاني والعشرونالدرس 
 نجيلىل التوراة واإل شيادة أ

اّهبػػػـ  ِ ِػػػف اّ ػػػِر كال  نز ػػػِ لػػػـك لباثػػػكف م،ر ػػػِ ككاّػػػدل ِ كذرلِ  ػػػاّهبػػػـ ِ
 هِلف.

ػَبل  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كااله. لِ َو لِ قلػكـ بػؾ  سػ غلث ذ ّػ   ُػه  ّ ػِ  ػؤك  ِ يهبػِ كال  يه ػِ إِك

 س ِ كال اّ  غلرؾ طرذن حلف.ِ ف
 اذا ك،د ِ اّلبكد كاّ ُِرل لطا ػكف ذػو  نُػلن َِِػد  ّلس غرلبنِ
حهلػل اّسػلـ  ل يػذاب م كا بِػكا ّكطنػِبرا لـ حهلػل اّسػلـ ب ٌ ػذبـ اّذلف ا بِكا إ
كرلػػِ كز ػػ  بزك، ػػل ل اغ ػػِؿ ِكا بِػػكا داكد حهلػػل اّسػػلـ بٌِ ػػم ب  ػػل ز ػػ  بِب  لػػل 
ذا يِ ت  ػذه َػِّبـ ُ ِـ ِل حبد اال ٌ ِكا سهلِِف ب م كا بَ   َِهت ِ ل  م كا 

كاّػػذم  فػػس    اّػػذم قػػِؿ حػػ بـ  بلػػِئبـ ذيلػػؼ ليػػكف َػػِّبـ ِػػ  َِِػػد ِػػ  ِ
ػن لبػكدم كال ِـ ػـ  َِِد بلده ال لسِ  بو َِد ِف  ذه ايي  ُػرا و ثػـ لِػكت ّك

ف بِّذم ِي   . ركاه ِسهـ.َُِب اّ ِر يِف ِف ِإالٌ رسهت بل لِؤ
ػػف سػػ ن ان حهػػ   سػػلـ ِػػف لػػردُّ ِف ليبلػػئ ِػػف ِحػػداإ اإم ا م سػػبَِ ل ِك

ػ ذ بػل دذِحن ػل ك، سػل ِك لئل اّذلف  ـ ِف ب ػو قِك م  لِ حػف  ػذا اّػدلف ك بلاػِز
ِقػكاِبـ بػِّاهـ كاّسػلرة ِ ِػِ ليك ػكف ِػف اِّاػركذلف ح ػد ك ؤالإ اِّداذاكف غِّبن 

ل ٌ اَّس ن م إ ٍف ِىٍ هً )  اِّ    بِ س ن قّك ِا  .{ِٔ لكسؼ (}بىِكى ىًبدى  ىًِ ده 
كاّر بػِف ِػف م كايَبػِر ِػف اّلبػكد م ِف ِف اّاػرب اّيبٌ   بد بَقل 

ٌِ  ِ يِ كا قد ِينبركا بقرب ِباث َِِد ذبؤالإ ،ِلان م اّ ُِرل  ِ قبؿ باث ل ّ
ِ ػػل  ػػم  قػػِرب ِز ٌِ ِ ايَبػػِر ِػػف اّلبػػكد كاّر بػػِف ِػػف اّ ُػػِرل ذقػػد ك،ػػدكا ذػػو ِ

ِ ػػػل  ػػػفن ِز ػػػِ اّيبػػػِف ِػػػف م  بلػػػِؤ ـ ـ بػػػذّؾ ِم ِنبػػػر بي ػػػببـ ِػػػف ُػػػف ل ُك ِـ ِ
كا لسػ رقكف اّسػِ  ِػف اّارب ذقد ِ  بـ ب نبػِره اّ ػلِطلف ِػف اّ،ػف اّػذلف يػِ 
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ذِِ لزاؿ اّيِ ف كاّيِ  ن م ف  َ،ب دك بـ بِّ بب كر،ِبـ ببِ اّسِِإ قبؿ ِ
ػػفِ ل كاّاػػرب ِػػِ يِ ػػت كحػػف ِ نبػػِر اّ بػػو َِِػػد ل َػػدثِف حػػف ِ َكاّػػل ُك

ػػػ ِن ِػػػِ يػػػِف ل َػػػدثِف بػػػل  فٌ ك،ػػػدكا ِ ذا باػػػث اّ بػػػو َ ػػػ  إِ  الػػػر ّػػػذّؾ ا  ِِ
 . حهلل اُّلة كاّسلـم ل طبؽ حهلل 

ػػ بـ ِػػػف بقػػو ػػبدكا ،ِلانػػػ حهػػػ  اسػػػ يبِره م  ِ بَقػػل ذِػػػ بـ ِػػف هِػػػف ِك
ِف  ُُٗسػػػػلـ حهػػػػ  اكربػػػػِ( صلقػػػػكؿ اِّس  ػػػػرؽ كاط ذػػػػو ي ِبػػػػل ) ػػػػ ثلر ا 

ِس ِ َِػد ِ ػِر إّػ  ّػرغـ ِػف حػدـ إلِِ ػل برسػِّن ِيك لػِس حهػ  ااّقدلس  ِك
اّ َِػػلص ك  فٌ ِكيػػد  ػػذا اِّس  ػػرؽ ِ بِ،لئػػل   اّي ػػِب اِّقػػدس قػػد   ٌبػػ فٌ ِ

ػػاّ ػػكراة كا  فٌ )اّ َقلػػؽ( ِكيػػ  ِ َي ِ بػػِ حلِػػِت م ؼ ذلبِػػِ اّيهػػـ را  ،لػػؿ قػػد 
 . بكة َِِد 

   قػػِؿ كركل اّبنػػِرم ذػػو ُػػَلَل حػػف ،رلػػر بػػف حبػػد ان اّب،هػػو 
لف( ِػف ِ ػؿ اّػلِف يػِف اسػـ َِػد ِِ ذا لِف ذهقلتي ر،هلف ) ُرا لي ت ذو اّ

ذقػِؿ ّػو ذك  ذ،اهتي ِيَدثبِِ حف رسػكؿ ان م نر ذا حِرك يلع كاسـ ا 
حهػ   ل رسكؿ َؽ( ذقػد ِػرٌ  ٌ   ّئف يِف اّذم  ذير ِف ِِر َُِبؾ )ِحِرك 

ِ ذػػو باػػض اّطرلػػؽ ذا يٌ ػػِ ػػذ ثػػلث )ّلػػِؿ( ِكقػػبل ِاػػو َ ػػ  إ،هػػل )ككذِ ػػل( ِ
 ِّدل ػػن ذسػػ ّ ِ ـ ذقػػِّكا قػػبض )ك ػػكذو( رسػػكؿ ان رذػػ  ّ ػػِ ريػػب ِػػف قبػػؿ ا

 بك بير كاّ ِس َُِّكف.كاس نهفل ِ
 .ُّٖ/ٗذ   اّبِرم 

كح ػد اّلبػكد م  ،هػلبـ   لكـ كذِ ػل يػِف ِػذيكرنا ح ػد اّ ُػِرل ذػو إذَ 
اّـػًذلفى )   قػِؿ ان  اػِّ م ب ِإ ـ م ذقد يِ كا لارذك ل يِِ لارذكف ِذو  كرا بـ 
ـي اٍّ  ػػـؽ ه ىٍل ىػػِ ي َى ػػكفى اٍّ ِي ـٍ ّىلىٍي ي ػػٍ بي ِا ِن  ـف ذىًرلقػػ ـٍ كىاً  ػػِ لىٍاًرذيػػكفى ِىٍب ىػػِإ ي ِى ًي ىػػِبى لىٍاًرذيك ىػػلي يى

ِيكفى  ـٍ لىٍاهى  {ُْٔاّبقرة  (}كى ي
ُػػَِب كيػػِف ِػػف ِ َِػػد ذػػو ِسػػ ده حػػف سػػهِن بػػف سػػلِن كركل ِ

ػِي  يِف ّ ِ ،ِر ِف لبكد ذو ب ػو حبػد ا بدر قِؿ   ػبؿ قػِؿ ذنػرج حهل ػِ لِك
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 م قِؿ سهِن  بؿذكقؼ حه  ِ،هس ب و حبد اي ِف بل ل قبؿ ِباث اّ بو 
ئػػذ َِػػِ  ك  ػػف ذػػو  ػػذا اِّ،هػػس حِػػرنا ػػِ لِك ِى م ذنِطػػب ِػػف ذػػو  دث ِكُػػغر 

   قػػِّكا ّػػػلم ّػػ  ِيػػػن م ِك ػػػِر إق سػػلظبر  بػػػو ِػػف  ػػػذه اّػػبلد !فاِّ،هػػس ِ
   قػِؿم يػل ف لس  فذ  ذا اّغػلـ حِػره لدر   إ قِؿ ذ ظر اّـو ذقِؿ ِك    راه ؟

ل  لف ِظبر ػِ ك ػك َػو  بػ ذك ان ِِ ذ ب اّهلػؿ كاّ بػِر َ ػ  باػث ان رسػّك
سدنا )لا و ِ ٌ  ِف ،ػِر سػهِن يػ ل ِِّ باػث اّرسػكؿ ذ ِ ِ بل كيفر بل بغلنِ َك

كيفػػر بػػل اّلبػػكدم اّػػذم ب ػػر ِ بقػػرب  ذ ِ ػػِ بِّرسػػكؿ  اّلبػػكدم ِػػِ لػػزاؿ َل ػػِ
 تى قهت ّ ِ ذلل ِِ قهت؟ قِؿ  به .  كلهؾ لِ ذلف ِّس ظبكره( ذقه ِ ّل

ؽ كيِف ِف َدلث ِنلرلؽ كيػِف كذو سلرة ابف   ِـ. كقِؿ ابف اسَِ
ػػِ )ِػػف حهِػػِئبـ( كيػػِف ر،ػػلن غ ل ػػِ يثلػػر اي ِن ِػػكاؿ ِػػف َبػػرنا )ِػػف اّلبػػكد( كحِّ

ِػػػِ يػػػِف  بُػػػف ل كيػػػِف لاػػػرؼ رسػػػكؿ ان م اّ نػػؿ  ػػػِ ل،ػػػد ذػػػو حهِػػػل )ِك ِك
ِ ػػل( كغهػػب حهلػػل إّػػؼ دل ػػل ذهػػـ  ف ُػػف له ذػػو اّ ػػكراة ح ػػل كحػػلقػػرؤ  كاسػػِل كِز

اّسبت قِؿ  لِ ِا ر  ذا يِف لكـ ِيَد كيِف لـك ِيَد لكـلزؿ حه  ذّؾ َ   إ
ر ح ػػديـ ِػػف ذّػػؾ ِسػػطـ  )يفٌ   ُػػر َِِػػد َّػػؽ   فٌ يػػـ ّ اهِػػكف ِ ٌ لبػػكد كان إ
ثػـ ِنػذ سػلَل ذنػرج م ال سػبت ّيػـ  اّلكـ لكـ سبت قِؿ   فٌ   إ ُف ل( قِّكا
ّػ  ِػف كراإه ِػف ب َػد )ّلقِ ػؿ ِػ  اِّسػهِلف( كحبػد إ سػكؿ ان َ   ِ   ر 
ػل إف قي  ػػ لُػػ   ذلبػػِ ِػػِ ِراه ان  هػػت  ػػذا اّلػػـك ذػػ ِكاّو َِِّػػد قِك ٌِ ِ م ذه

ذلِػػِ بهغ ػػو لقػػكؿ ِنلرلػػؽ  ذيػػِف رسػػكؿ ان م  ػػؿ اق  ػػؿ اّ ػػِس قِ ػػؿ َ ػػ  قي 
 ان ِِكاّل كيِ ت يِذػن ُػدقِت رسػكؿ    رسكؿ ان كقبضى م نلر لبكد 

 .ِذو اِّدل ن ِ ب 
ِ َػدث و حُِػـ بػف حِػر  كقِؿ ابف اسَِؽ   كذو سلرة ابف   ِـ ِلين

ػػل قػػِّكا إفٌ  ِػػن ان ِِػػِ دحِ ػػِ إّػػ  ا  بػػف ق ػػِدة حػػف ر،ػػِؿ ِػػف قِك سػػلـ ِػػ  َر
ِ ِ ػػؿ  ػػرؾ ِكُػػَِب يٌ ػػم ِ  سػػِ  ِػػف ر،ػػِؿ لبػػكد ِػػِ يٌ ػػًّ م  اػػِّ  ك ػػداه ّ ػػِ 

كيِ ػػػت ال  ػػػزاؿ بل  ػػػِ م ّػػػلس ح ػػػد ِ  ػػػؿ ي ػػػِب ح ػػػد ـ حهػػػـ م كيػػػِ كا ِكثػػػِف ِ
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ل قػػد ٌ ػػ  إكبلػػ بـ  ػػركر )كحػػداكات( ذػػإذا  ه ػػِ ِػػ بـ باػػض ِػػِ لير ػػكف قػػِّكا ّ ػػِ 
ِف  بػو لباػث ا  ـر  قِرب ِز ِ  سػِ  ا ِػِ يٌ ػذيثلػرن م ف  قػ هيـ ِاػل ق ػؿ حػِد كا 

ل م ذّؾ ِ بـ  ّػ  ان  اػِّ  كحرذ ػِ ِ،ب ػِه َػلف دحِ ػِ إ ذهِِ باث ان رسػّك
م ذفل ِ كذلبـ  ّزت  ذه ّلل ذ ِ ِ بل كيفركا بل م ذبِدر ِ إل كحدك  ِ بل ِِ يِ كا 

يىػِ يكٍا   ) لِت ِف اّبقرةا  ـٍ كى اىبيػ ِى ػِ  ِى ػداؽه ّا ُى ِي ٍف ًح ػًد اّهٌػًل  ِا به  ـٍ ًي ِى ِإ ي ِ ،ى ِـ ّى كى
ذيكاٍ  ِ حىرى ِـ ِإ يـ  ِ ،ى ِـ كٍا ذىهى هى  اّـًذلفى يىفىري كفى حى َي ف قىٍبؿي لىٍس ىٍفً  كٍا ًبًل ذىهىٍا ىػني اّهـػل  ًِ يىفىري

هى  اٍّيىًِذًرلفى   .{ٖٗاّبقرة  (}حى
ػكذو سلرة ابػف   ػِـ ِ ػدث و حبػد ان بػف ِلين بػو ِ كقػِؿ ابػف إسػَِؽ َك

لىػػو بػػف َِطػػب  َي ػػداٍثتي حػػف ُػػفلن ب ػػت  َي بيػػر بػػف َِِػػد بػػف حِػػرك بػػف َػػـز 
 ن بػِ قِّػت ِّػِ قػدـ رسػكؿ ا ٌ كيِ ت ِف اّلبػكد( ِ )ك و زك،ن رسكؿ ان

ف يػػِف اِّدل ػػن( ف اِّدل ػػن دنهػػت ا اِّدل ػػن ك ػػزؿ قبػػِإ )ك ػػو قرلػػن قرلبػػن ِػػ
لىو بف َِطب م ذو ب و حِرك بف حكؼ  َي ك لِسػر بػو ِكحٌِ م غدا حهلل ِبو 

ذػػػو  ّػػػ  رسػػػكؿ ان بػػػِ إبك ػػػِ اّلبػػػكدم كحٌِ بػػػف َِطػػػب ِغهسػػػلف )ِم ِقبػػػؿ ِ
ف( سػػػِقطلف ليػػػِّـلف )ِ ابػػػ حِلػػػؽ( ذر،اػػػِ )ِ ػػل( ِػػػ  غػػػركب اّ ػػِس مظػػلـ 

ِػػف  ُػػِببِِ ِػػف ا حلػػِإ ذقػػد يِ ػػِ ح ػػد رسػػكؿ ان لِ ػػلِف اّبػػكل   )ِِػػِ ِ
ّلبِػػػػِ )ذِسػػػػ قبه بِِ َ ػػػػ  غػػػػركب اّ ػػػػِس( قِّػػػػت ذ ب ل ػػػػتي إ ظػػػػلـ اّف،ػػػػر

لب( يِِ ي تي ِ ِ ذو يؿ ِرة( ذػك ان ُ   )ح د اس قبِّبِبِب سِِن كذرح ك َر
ذهـ لَ فل بو يِِ اَ فهتي ببِِ ) ّـو َِد ِ بِِ ِ  ِِ ببِِ ِف اّغـٌ ِِ اّ ف ِ إ

بِ بو يِِ ر  ـ لَر ػزفو  ك ـ   ُِببِِ ِف غـ  َبتي ببِِ كذّؾ ِف  دة ِِ ِّك (  َك
لىو بف َِطبم قِّت  كسِاتي حِو ِبِ لِسر  َي   ِ ػك  ػك؟  ك ك لقكؿ يبو 

 ػػك  فػػس اّ بػػو اِّ  ظػػر   ػػؿم اّػػذم قِبه ػػِه ذ،ػػر  ػػذا اّلػػـك  اَِِػػدن  فٌ )ِم  ِ
ػِذل ك اِّي كبن ِ ِ ػل ح ػد ِ ذػو اّ ػكراة ُك  ػؿ   طبػؽ حهلػل اّالِػِت يهبػِ ؟ ِز

 ؿ  ك  فس اّ بو اّذم كحد ِ بِ،لئل ِكسػ   بػو ؟ يِِ ِينًبر ِ ببِ ذو ي ب ِ 
   اـ قِؿ  ذِِ ذو  فسػؾ ِ ػل    ِحرذ ل كثب ل قِؿ قِؿ قِؿ   اـ كان م (؟ ان
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ػػِذا  قػػكؿ ذػػو  فسػػؾ باػػد ُِػػفلن يبلبػػِ  )ِم قػػِؿ حػػـٌ  ل  ػػك ب ٌ ػػ ف حرذ ػػل  ِك
ف بل ِـ ِِذا  ُ هػ  اّػرغـ )لا و ح   ؟( قِؿ  حداك ل كان ِِ بقلتي اّ بو ِ ِؤ

 ػػو ِػػ  فسػػل اّػػذم ب ػػر ِ ِكسػػ  بِ،لئػػل إاٌل ِل  ػػك اّ بػػو  ٌ ػػِػػف ِ ػػو حرذػػت ب 
ِ بقو َل  ذّؾ س بق  ِيحِدلل ِِ بقلتي َل    ِ.ِ ِك

 حبد ان بف سلـ يِِ َػدث و باػضكقِؿ ابف اسَِؽ كيِف ِف َدلث 
ػسهـ كيِف َبرن ِ هل ح ل كحف إسلِل َلف ِ ِن َبػِر اّلبػكد( قػِؿ  ِ )ِػف ِا كحِّ

ِ ػػل اّػػذم يٌ ػػ ِّػػِ سػػِاتي برسػػكؿ ان  ِ   كيػػؼ ّػػل حرذػػتي ُػػف ل كاسػػِل كِز
ذبقػو م ا بػذّؾ َػدن ِ حهلػل ال ِيَػدث ِا ّػذّؾ ُػِِ ن )ك  رقب ِّ،لئل( ذي ػتي ِسػر  

ذهِػػِ  ػػزؿ بقبػػِإ ذػػو ب ػػو م اِّدل ػػن  ح ػػدم َ ػػ  قػػدـ رسػػكؿ ان   ػػذا اّسػػرٌ 
ػل ا ِف ِين إّ  اِّدل ػن( ِقبػؿ ر،ػؿ َ ػ  ِحِرك بف حكؼ )ِبِ،رن  نبػر بقدِك

ذهِػِ م حِؿ ذلبِ كحِ و نِّدة ب ت اَِّرث  َ ػو ،ِّسػن ِ ذو ِرس  نهن ِِك 
يبر( ذقِّت ّػو حِ ػو يـبرتي )ذَُت ان ِ سِاتي اّنبر بقدكـ رسكؿ ان 

ان ّػػػك ي ػػػتى سػػِاتى بِكسػػػ  بػػػف حِػػػراف   نلبػػؾ ان ك  َػػلف سػػػِاٍت ب يبلػػػرم
ِن  ِ يـبرتى  ػذا اّ يبلػر م ِ ِِ زدتى قِد ذقهػت  كاب ب،ػت  ػذا االب بػِج( قػِؿ   )ِك

ػػ ٌِ ػػن (  ػك ّبػِ  ِم ح ِـ اػػث كحهػ  دل ػػل بي م ان ِنػػك ِكسػػ  بػف حِػػراف ك ن )لػِ ح
ِم ابػف ِنػو )لػِ ابػف ِنػو( ِ ػك اّ بػو اّػذم ي ػِ    ذقِّػت   بِِ باػث بػل قػِؿ

م  ذػػذاؾ إذف ّػػتي ِذق    فػػس اّسػػِحن؟ قػػِؿ  ذقهػػت ّبػػِ  اػػـ ملباػػث ِػػل ٌ ػػ نبػػر ِ
 ػؿ بل ػو ذػ ِر بـ إّػ  ِ سػهِتي ثػـ ر،اػتي ذ  ّػ  رسػكؿ ان قِؿ  ثـ نر،تي إ

 ذ سهِكا.
( إ و( ِف لبكد قِؿ كي ِتي )ِكنفلتي ثـ ،ئتي رسكؿ م سلِو )حف قِك

ابكف ال ؿ كيػػذٌ بػػـ قػػـك بِطػػ ٌ بػػت )ِلبػػكد قػػكـ بي  فٌ   لػػِ رسػػكؿ ان ِ ذقهػػتي  ان 
كف بَِّؽ اّذم حرذكه ك ك  و ِيَػبُّ ٌ ػِػِ ِػذيكر ِػف ُػف ؾ ذػو اّ ػكراة( كا   لقّك

 ػو َ ػ  لنبػركؾ ثػـ  سػ ّبـ حم ف  دنه و ذػو باػض بلك ػؾ ك غلب ػو حػ بـ ِ
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ف حهِكا بل بب ك و )كيذبك و( بـ إذإ ٌ م ف لاهِكا بإسلِو يلؼ ِ ِ ذلبـ قبؿ ِ
 كحِبك و.

باػػػػػض بلك ػػػػل كدنهػػػػػكا حهلػػػػل ذيهِػػػػػكه ذػػػػو  دنه و رسػػػػػكؿ ان قػػػػِؿ ذػػػػ 
بر ػِ  ِمٌ   كسِإّكه ثـ قِؿ ّبـ  ر،ؿ اَُّلف بػف سػلـ بلػ يـ؟ قػِّكا  سػلد ِ َك

بـ   نر،تي حهلبـ ذقهت ّبـ   لِ ِا ر لبػكد  كحِِّ ِ قِؿ  ذهِِ ذرغكا ِف قّك
ل ّرسػػكؿ ان  ،دك ػػل ٌ ػػيػػـ ّ اهِػػكف ِ ٌ م ذػػكا ان إا قػػكا ان كاقبهػػكا ِػػِ ،ػػِإيـ بػػل 

ػػف ل ذػػإ و ِ ػػبد ِِ ح ػػدِي كبنػػ ػػف بػػل ل رسػػكؿ ان ٌ ػػيـ ذػػو اّ ػػكراة بِسػػِل ُك كِيِؤ
ــ كقاػكا بػو م ِكحرذل ِكُدقل ذقِّكا ِّىػـ ِينبػرؾ  ذقهػتي ّرسػكؿ ان    يذبتى ثػ

  ذػ ظبرت )َل ئػذ   ؿ غدر كيذب كذ،كر قػِؿم ِبـ قـك ببت  ٌ لِ رسكؿ ان ِ
سلـ ِ ؿ بل و ِك ّدة ب ت اَّػِرث ذَسػف ٍِت حِ و نِسهِكحه ت( إسلِو كا 

 سلِبِ.إ
ػدؾ ال  ػرلؾ ّػؾ ك  ػبد الٌ ؾ ِ ػت ان ال إّػل إٌ ػِ   بد ِاّهبـ إ ٌ   ِ ػت َك

ؾ َِِدن  فٌ ِ ِ ذِي ب ػِ ِ هٌِ ػم اّهبػـ إٌ ػ اا ك ذلرن رسه ل بَِّؽ ب لرن م ِا حبدؾ كرسّك
 ِ  اّ ِ دلف.
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 الدرس الثالث والعشرون
  ()أفي اهلل شكّ 

ّػػػػػل ة كاّسػػػػػلـ حهػػػػػ  رسػػػػػكؿ انم كحهػػػػػ  هم كاُّػػػػػلبسػػػػػـ ان كاَِّػػػػػد ن
َبل.  ُك

 اّهبـ ه  ِ ذو اّد لِ َس ن كذو ا نرة َس ن كق ِ حذاب اّ ِر.
ًهقىػػػتٍ )قػػػِؿ ان  اػػػِّ    ٍلػػػؼى ني كفى ًإّىػػػ  ايبًػػػًؿ يى   {ُٕاّغِ ػػػلن (}ِىذىػػػل لى ظيػػػري

بـ ذو ّل اركا ِف نلؿ   ِه؛ ّ  ا بؿ كـ،ل اّقراف اّيرلـ اّارب إّ  اّ ظر إ
  ػػِ بِّػػذير ّا ِلػػػن  كنُػػت ا بػػػؿ؛  ريلػػب  ػػذا اِّنهػػكؽ بك،ػػػكد ان كقدر ػػل 

 يثر دكاببـ.بِ  اد ِف ِ ٌ اّارب ببِ كي

سػػلِلن ِكيػػكع ِدّػػن ك،ػػكد كايػػل  اّرئلسػػن ذػػو ي ػػب اّاقِئػػد ا ِػػف اِّ
ػػف ِ ان  كدع ان ذػػو ِنهكقِ ػػل ِػػف  ظػػِـ ك ػػدبلر داؿٌ ن ِػػِ ِ ػػـ  ػػذه ايدٌّػػم ِك

 ظـ كاِّدبرم كذلِِ ل  و  ِِذج ِف ذّؾ حه  حظـ اِّ 
د يػػػؿ َلػػػكاف كطػػػِئر ب قػػػد ِقػػػداـ اَّلكا ػػػِت -ُ كا اـ ِلئِػػػن كاّطلػػػكر  زي

سِسػػػوم  ِػػػكطف ِال ػػػ ل ايرض اّ ػػػو لر ِد ػػػِ ذهيػػػكف اّ،ِػػػؿ ِػػػثلن ّطبلاػػػن اي
ِؿ اَُّراإ ر،هل    بو بػ ظلؼ ِ ػاكذن  َ بػِ كسػِدة ّل ػن م ذقد ،اهت ِ ِر

ػػِؿثنل ػػل  سػػِ  اّنػػؼ  ِ ػػ  اّ م كحهػػ  ِر،هػػل يػػذّؾ  قػػدـ ِػػف اّغػػكص ذػػو اِّر
ِؿ ح ػدِِ لبػرؾِ كاّطلػكر اّ ػو م  ربان ِف ،هد ن ف  َِلل ِف اَُّ  كاِّر

ُػػػِبابِ بغ ػػػِإ اّبَػػػث حػػػف غػػذائبِ ذػػػو اِّػػػِإ   ُػػؿ ِ ِػػػر ِال ػػ بِلسػػ هـز ِ
 ،هدم  س اِهل يِِّ،ذاؼ ذو سبَِ بِ.

ل لب هػ  غػذاإه ٌ ػي؛ سػ ِف د اّطلػر بفػـ ذم ِزكـ ِ ِقلر اّطلكر  ّػـ ليػ -ِ
ثػػػـ ان هفػػػت ِ ػػػِقلر اّطلػػػكر  م ِػػػف اّفػػػـ بِ قػػػِر د بػػػدالن كا بػػػدكف ِيػػػل ّػػػذّؾ زي 

بِ ػػػِقلر حرليػػػن  د اّػػػبط كاّػػػكزٌ كا ذقػػػد زي م النػػػ لؼ طرلقػػػن بَثبػػػِ حػػػف اّغػػػذاإ 
كحهػ  م ِ بسطن ِفهطَن يِِّغرذن  لئـ اّبَث حف اّغذاإ ذػو اّطػلف كاِّػِإ 

دت كا كزي  م سِحد ِ حه  قط  اَّ ِئشس ِف  ي،ِ ب اِّ قِر زكائد ُغلرة يِ
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ن يَِّدِة م  كاّبكـ بِ قػِر قػكم ِقػكس َػِد ّ ِزلػؽ اّهَػكـ (1) اّطلكر اّ،َِر
رض ذِ ِقلر ػػػِ لػػػن اّطلػػػكر اّ ػػػو  هػػػ قط اَّػػػٌب ِػػػف ايِِػػػِ اّػػػد،ِج كاَِّػػػِـ كبق

ِهَكظِن كلِ د ِف ِسفهل يلس يبلر  ِدببنم ِك قِر اّب،ان طكلؿ طكالن  قُلرة
ايسِسو  (2)ف اّسِؾ غذاإ اّب،انم إذ إ يكف ي بين اُّلِدل بل اّ،راب ّل

ف ِ يثػر ِح،ب اِّ ِقلر اّ و  ِ د ِ حهِػِإ اّ ػِرل  اّطبلاػو كذيرك ػِ ذػو ِك
ذ لن هػػؼ ِ قػػِر م إ ِػػف ِكيػػكع ِػػف ِكايػػل  اّدراسػػن ِ ػػِقلر غربػػِف  لكّز ػػدا

ِحػػف ِ قػػِر اي ثػػػ  اّػػذير  َن قػػِر اّػػػذير ُػػهب قػػكم سػػػِلؾ م ذِ ان لذنػػِ كايػػ
 ث  طكلؿ ِدبب ِاقػكؼ ِقػكسم ليػرب اّػذير سػِؽ ِ قِر اي فٌ َلف ِ حه 

اّ ػػ،رة اُِّػػِبن بِّسػػكس بِ قػػِره اّقػػكم َ ػػ  ل  بػػو اّػػ  ِكيػػ  اّػػدكد ذلبػػِم 
ؽ ذ نػػرج اّػػدكد ّػػ  دانػػؿ اّسػػِاي ثػػ  ِ قِر ػػِ اّطكلػػؿ اِّاقػػكؼ إ ح دئػػذ  رسػػؿ

حػػف غذائػػل طرلقػػن بَثػػل د يػػؿ طػػِئر بِ قػػِر للئػػـ كٌ م ذقػػد زي ِ ػػل كل قِسػػِِه ِانػػِ
ف لاػرؼ غػذاإ ل لِيف ّف سِف ِ ٌ اّذم لَ ِج إّلل َ   ذير حهِِإ اّطبلان ِ

ِ قػػِر اّ سػػر  اػػؿ ِػػثلن م ذهػػك ،ي  ّػػ  ِ قػػِرهطػػِئر يػػِف ِػػف اّ ظػػرة اّاػػِبرة إ ِمٌ 
ف قػػػِر اّ سػػػرم ِّػػػِ اسػػػ طِع يػػػؿ ِ بِػػػِ ِم ِك قػػػِر اَِّػػػِـ يِ  يِ قػػػِر اَِّػػػِـ
ف لِػزؽ يٌف اّ سػر ال لسػ طل  ِ؛  م كالسػ َِّت ح دئػذ حل ػ للس ندـ ِ قػِره 

بِ قػِر اّ سػرم ذِػف  ف له قط اَّبـ م كال لس طل  اَِِّـ ِ اّهَـ بِ قِر اَِِّـ
 كي  يؿ نهؽ ذو ِكيال اِّ ِسب؟ ِّلس  ك ان سبَِ ل؟.

ن ِ،كذػػػن حظػػػِـ اّطلػػػر رقلقػػػ فٌ حظػػػِـ اّطلػػػكر  ا يػػػ  بِّ  ػػػرل  ِ -ّ
 حه  اّطلراف. ّ،اهل نفلؼ اّكزف كقِدرنا

ّطلػػكر  اّطلػػكر اّ ػػو  يػػطر ِف  بقػػ  ِػػدة طكلهػػن ذػػو اِّػػِإ رلػػش ا-ْ
د رل بِ بِِدة د  لن نُِػن  ِ ػ  ِػف كا م قد زي  ،ؿ اَُّكؿ حه  غذائبِِف ِ

ِ،سػِد ِ ّػ  بِّبركدة كال لُؿ اِِّإ إ ّذا ال  ٌَس ؛  اهؽ اِِّإ ب،سـ اّطِئر 
                                                           

 ا من الطيور الجارحة التي تنقض علأ الجرذان والدواجن ونحوها.ةأ( الحد 1)

 ( البجعةا طائر طويل العنق والسااين والمنقار. 2)
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دكف ّػػ   ػػذه اِّػػِدة اّد  لػػن ذزكد ػػِ ببػػِ  ػػذه اّطلػػكر  َ ػػِج إ فٌ م ذِػػف حهػػـ ِ
 سكا ِ؟!.
ِاظػـ اَّلكا ػِت  فٌ كر  ِف طرلػؼ ِػِ ِلػده اّاهػـ َػدلثِن ِبُر اّطل-ٓ

ـ   ِسػن بُػر يػالفن اّثدلن )ذات اّثػدم(  ِ ػِز بَِسػن  ػ  بػِ ٌ ؛ ذّػؾ ِ قكلػن َك
ػِ حهػ  ايِ ِن م  ن اّ ػـٌ رض ذػو طرلقبػِ بٌَِسػ ب دم إّ  غذائبِ اّذم ليػكف دائ

ن اّبُػػر ٌَِسػػ فٌ حهػػ  َػػلف ِّبُػػر ّقػػرب غػػذائبِ ِ بػػِم ّػػ  َػػدة اكال  َ ػػِج إ
ّػػ  َػػدة ذػػو م  َ ػػِج إ اّطلػػكرم ك ػػو ذػػو اّسػػِِإذّػػؾ ِـف  ح ػػد اّطلػػر قكلػػن ؛

 رض.ل غذاإ ِ ِف حه  باد ِر ف  حف اياّبُر ّ ر 

طل  طكائػؼ ِػف اّا ِيػب كاّز ػِبلر ِف    س   ندلر اَّلكاف ذرلس ل-ٔ
م  نّلبػِ طرٌلػإبِ  َ ػِج  ٌ  َفظ َّكـ ذرائسبِ ِسِبل  ِف غلر ِف لفسد ؛ ذّؾ ِ

ػ ٌِ م  اِػد إّػػ  إذػراز ِػػِدة لػػـك  ف  ظفػػر ببػذه اّهَػػكـ يػؿٌ ِ يِ ػػت ال  سػ طل  ِّك
ر ِ ببػذه بداف ِِ زاد حف َِ، بػِ ِػف اَّ ػرات اّ ػو   غػذل حهلبػِم ذ نػدٌ ذو ِ
ػػػِم بػػػؿ َل ػػػِ اِّػػػِدة َّػػػلف اسػػػ بليل كقػػػد  دكف ِف  ِل بػػػِم ّلبقػػػ  غػػػذاؤ ِ طِز،ن

دكفم لَِهل ّل غذل حهلل ُغِره َلف ل ذلندره ثـ( 1)لُلد اّز بكر اّ، دب ّك
ػػػػـ لػػػػ ِيف اّاهِػػػػِإ َّػػػػد ا  ِثػػػػؿ  ػػػػذه اِّػػػػِدة ّ نػػػػدلر ذبلَػػػػن  ف ِػػػػف ُػػػػ  ّك

 د ببِ  ذه اِّنهكقِت؟!.كـ  سِفم ذِف ُ    ذه اِِّدة كزى ا 

َػػػد اّقػػػردة ِػػػف  ػػػكع راقػػػب اّاهِػػػِإ ذػػػو   زا لػػػِ ِ   قػػػردة  اػػػِّج  فسػػػبِ-ٕ
بلن ّي بِ ّـ  ل س ِف َِّبِ (  بيبِ اِّرض كذقدت اّ Guenon،لك كف )

 ve monia anyo doذف  ػت حػف  ػ،ر ِاػلف اسػِل اّاهِػو 

lina قِِػت  ػذه م كقػد   ،ِر اّ ػو ال   يهبػِ  ػذه اّقػركد حػِدةك و ِف اي
ذك،ػػػد  م غُػػػِف دكف بهابػػػِ السػػػ نراج حُػػػِر بِاّقػػػردة اِّرليػػػن بِيػػػل اي

ػػكاد  ػػِذلن اّاهِػػِإ اَ كاإ ػػِ حهػػ  ِػػكاد يلِلِكلػػن قِ هػػن ّهدلػػداف كاّطف لهلػػِت ِك
 ّ   فِإ اّقردة ِِِ يِ ت  اِ لل.م ِِِ ِدل إّباض االيطرابِت اّبيِلن 

                                                           

 ( وهو نوع من الجراد. 1)



 

190 

 

ف  سػػ اِهل ّ  ػػف  ِػػف ِر ػػد  ػػذه اّقػػردة إّػػ   ػػذا اّػػدكاإ اّػػذم ل،ػػب ِ  
ٍهقىلي ثيــ  ىدىل)   لِف دائبِ؟! إ ٌ  بُّ ىِ اّـًذم ِىٍحطى  ييـؿ  ىٍوإو نى  .{َٓ(}طل  رى

حهػػػػ   فػػػػِدم االُػػػػطداـ ِػػػػِإ قػػػػدرة اّنفػػػػِش رت اّاه  ٌَلػػػػ اّنفػػػػِش-ٖ
ذبػػػك لطلػػػر ذػػػو اّهلػػػؿ ِػػػ  م سػػػلؾ اّيبربِئلػػػن كغلر ػػػِ بِِّبػػػِ و كاي ػػػ،ِر كاي

م كقػد  قػدـ اّاػِّـ ا لطػِّو سػبِال زاّو بػِّ َقلؽ ِػف  ػذه اّقػدرة  ياؼ بُره
ِ بػِ  ا ِػف اَّبػِؿ ذػو  بِلػن يػؿٌ ؽ ذو سقؼ َ،رة حػددن ذ حهٌ م إب ،ربن ّطلفن 

ػم ثـ ِظهـ اّغرذن إ ذا ِّس  ذه اَّبِؿإ  ِقكس ُغلر لدؽ ِن ػظل  ِ طهػؽ ِ ِكِ  ِ
ي ػػل ّػػـ لِػـس م  م كطػِر اّنفػػِش ِػرارناِ ذلبػِ نفِ نػػ ؛ اذ ّػػـ لػػدؽ   ػػذه اَّبػِؿ ّك

لرسػػػػؿ ،هػػػػد اّنفػػػػِش  حهػػػػؿ اّاهِػػػػِإ  ػػػػذه اّقػػػػدرة بػػػػ فٌ  ِم  ػػػػِقكس يػػػػِف م كقػػػػد
لػػػػن  ظر  فٌ م كا   ذا اُػػػػطدِت ب ػػػػوإ ذػػػػلاهـ بػػػػل ذل ، بػػػػلا  ػػػزازات  اػػػػكد حهلػػػػل إ

اّػرادار اّػذم ان ػرع ذػو حُػر  فػس  ظرلػن  ادُّ ِارذ ل بِي،سِـ دكف رؤل بِ  ي 
ـكدى  ذا اّطِئر ببذا اّرادار اّطبلاػو  اّذرة م ػ؛ ذِف زى ِ حػف ذقػداف ّليػكف حكين

 َسف اّنِّقلف.بُره؟! ذ بِرؾ ان ِ
 ّلؼ ِل ػِؿ ّسػ لن  حهػـ اّهغػن اَّػدلثم  ػي ػِب اي ذػو   ّغن اّ َؿ-ٗ

ػن حػف ّغػن ك م ّس لن ِف ،ِِان بِرلس اه ذو ايزيرلِم دي كر  ردٍت  ػذه اِّاهِك
  قهبِ بِل،ِز.اّ َؿ ِ

م  ف  ي ػػؼ ُِػدر اّطاػػِـ   غػذل حهلػػلاّ َهػػن باػد ِ فٌ ِػف اِّاػركؼ ِ
ػػ اػػكد إّػػ  نهل بػػِ ذ ػػؤدم ِ ثػػـٌ  اّرقُػػِت اِّال ػػن  يػػكف حهػػ  ِ ِػػف ِػػِِبـ  كحن

رقُػػػن باػػػدد ِاػػػلف م ذ يػػػرر  ػػػذه اّ ثِِ لػػػن بِّهغػػػن اال يهلزلػػػن (8)  ػػػيؿ رقػػػـ
ذّػػػؾ يهػػػػل  يفٌ ؛ ّػػػ  اّ ػػػِِؿ م كب ػػػيؿ ِِئػػػؿ إّػػػػ  اّلِػػػلف ِك إكبػػػدائرة ِال ػػػن 

ّػػػ  رقُػػػن رذلقػػػ بـ ن اّ َػػػؿ إم ك  ظػػػر بقٌلػػػ َِسػػػكب ّ َدلػػػد اِّسػػػِذن كاّ،بػػػن
ف  ػراذقبـ م ذسػرحِف ِػِ   بِذػت حهلػل دكف ِا ِيػِف اّطاػِـ دن ذلفبِكف ِ بِ ،لاػ

 ّلبِ اّ  س ن يهلِك رات.اِّ ِر إ م كقد  ُؿ اِّسِذن اّ َهن اّ و اي  ف ل
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ل زه ببػذا اّاقػؿ ِػف اَّلػكاف ذإٌ ػ سِف برغـ ِِ ك بل ان ِػف حقػؿ ِـلػكا 
ـ اّ َؿ  ذه اّهغن ذِف حهـ  ـ ببذه اّهغن ِبِِ ديراًب حهلبِ مف ل فِ ال لس طل  ِ

 كدىـرببِ  ذا اّ درلب؟!.

رخ اّبلض ف لس ف  نطر ّاِّـ ِِرليو ِ  َرلؾ اّد،ِ،ن ّبليبِ-َُ 
ػ دكف َيِ ن اّد،ِ،ن ٌِ كيػال ذػو ،بػِز اّ فػرل   ُػَل ِ ،ِػ  اّبػلض ك م ذه

ا م ذسنر ِ ل اّاِّـ ِا قدن  ذ ِرل اّد،ِ،ن  فاؿ ذّؾ؛ إف لقهب اّبلض ذلح ِ
ػم ِ سفؿ اّبليناّد،ِ،ن  فاؿ ذّؾ  لُِؿ َرارة ،سِبِ إّ  ِ فٌ ِ ِ  ػك ذػل ٌِ

  َػرارة ثِب ػن ِػف اّ،بػِت َِطل ب،بػِز ل ػلض باد ِف ِّ   قهلب اّبلَ ِج إ
ػـ م اّاػِّـ ذػو حِهػل َ ػ  ،ػِإ كقػت اّفقػس كذػِت ِلاػِده  ،ِلابػِم كاسػ ِرٌ  ّك

 ّػػػػ   ُػػػػلَن اّفػػػػلح ذقهـػػػػدم ِحػػػػِد اّ ،ربػػػػن كقػػػػد اسػػػػ ِ  إ  فقػػػػس بليػػػػن كاَػػػػدة
 ذا ،ِإ ِلاِد اّفقس نر،ت اّفرارل .اّد،ِ،ن ذُِر لقهاب اّبلض َ   إ

اّفػػرخ َػػلف لنهػػؽ ذػػو اّبليػػنم  فٌ و ّ قهلػػب اّبػػلض  ػػك ِكاّ اهلػػؿ اّاهِػػ
ذػػإذا بقػػو بػػدكف  َرلػػؾ م سػػفؿ ِػػف ،سػػِل رسػػب اِّػػكاد اّغذائلػػن ذػػو اّ،ػػزإ اي 

ـ ذِػػف حهٌػػ ب اّد،ِ،ػػن بليػػبِ ذػػو اّلػػـك اينلػػر مّػػذّؾ ال  قهاػػ؛   ِػػزؽ ِكحل ػػل 
 ِرليو؟!ن  ذا اّاهـ اّذم ،بهل اّاِّـ اياّد،ِ،

ذ  ػػذه اّاهػػن م إ ِػػذيكرةكاّد،ِ،ػػن ّػػـ  فاػػؿ ذّػػؾ ّاهِبػػِ بِّاهػػن اّاهِلػػن اّ
هػػـ ببػػِ ِػػِ ال حهػػـ ّبػػِ كال حقػػؿ؟ ف  ا،بهبػػِ ِػػف ّػػل حهػػـ كحقػػؿ كيلػػؼ لِيػػف ِ

و ربٌ بِ  ،د  فسبِ ِ ِكرة ِي ٌ ؛ ِِ  و  قهب اّبلض  ٌ كا   م  ِ وف  فاؿ ذّؾ بَك
  وإ )ِذو ان  ؾ(!. ّ  يؿٌ ذسبَِف اّذم لُؿ ِِره إ

يػف اّػذم  َِّدّ  ا ِسنِ إسبِب اّ و  دذ  ِي لذير حهِِإ اّاقلدة اي م ّك
 يِر ك،ػكد ان  ػك اّسبب ايسِسو اّذم َِؿ  ؤالإ إّ  ِ فٌ لبدك ذو اّكاق  ِ

ف   ػػِؾ باػػث كلػػـك لَِسػػب ف ليػػك م كاّظػػِِّكف ّػػلس ِػػف ُِػػهَ بـ ِ ظهِبػػـ
م يِػِ قػِؿ ان  اػِّ  ذلل اّ ِس ؛ ي ل إذا ،ِإ ذّؾ اّلػكـ نسػركا نسػرا نِ ِبل نػِ
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ػًِذرىًة }لىقيكّيك )    ذو ِ ريو ِين َى ػٍرديكديكفى ًذػو اٍّ ِى ػِ َُفى ِىًئـ ػِ ّى ِن { ِىئًػذىا ييـ ػِ ًحظىِ
ًِسرىةه ُُـ ًنرىةن }  .{ُِ-َُاّ ِزحِت  (}{ قىِّيكا ً ٍهؾى ًإذنا يىـرةه نى

ك  ػو   اَّلػِة باػد اِّػكت ِ اِّقُػكد بَِّػِذرة فٌ ذو  فسلر ابػف يثلػر ِ
ػػػكف ،اػػػن إّػػػ  اَّلػػػِة باػػػد ِف   ّػػػئف يِ ػػػت ّ ػػػِ ر  اّ ػػػِرم ذِِّ ػػػريكف يػػػِ كا لقّك

ػِ ِن  فسػػ ِ ّبػِم قػػِؿ ِ  ػػِ ّػـ  اػدٌ ي ٌ  ؛  نػػرة ذسػ يكف ّ ػِ ر،اػػن نِسػرة  ُػلر حظِ
 . ِكت ّ نسرفٌ ف  َلِ ِ ان باد ِم قِّت قرلش  ّئف ِ َِِد بف ياب

لىػػػٍكـى ) اػػػِّ     م قػػػِؿ ّهظػػػِِّلف ِ،ػػػوإ لػػػكـ اَّسػػػِب نسػػػِرة كغػػػبف   فٌ إ
ًّػ ػً  ذى ٍِ ـٍ ًّلىٍكـً اٍّ،ى اييي ِى   اّ غػِبف  قػِؿ ابػف حبػِس {ٗ اّ غػِبف }(ؾى لىػٍكـي اّـ غىػِبيفً لىٍ،

 ػؿ اّ ػِرم كيػذا قػِؿ ِ ؿ اّ، ن لغب ػكف ِ فٌ اسـ ِف ِسِِإ لـك اّقلِِن ؛ ذّؾ ِ
،ِ دم قِؿ ِقِ ؿ بف َلِف ف لدنؿ  ؤالإ اّ، ن   ال غٍبفى ِحظـ ِف ِ ق ِدة ِك

ئؾ اّ  اّ ِر.  كلذ ب ب ّك
ف ِ ف إّػػػ  اّ ػػػِر بػػػرغـ اّباػػػث كلَ ػػػرك   يػػػركا لػػػكـسػػػلباث اّيػػػِذركف كا 

ػػِ ػػن كحػػركة بػػف اّزبلػػر  ِ ػػكذبـ م كذػػو  فسػػلر ابػػف يثلػػر ِلين قػػِؿ ِ،ِ ػػد كحيِر
كذػػو لػػده  ّػػ  رسػػكؿ ان م إ   ،ػػِإ ِيبىػػو بػػف نهػػؼم ّا ػػل ان كاّسػػدم كق ػػِدة

( ك ػك لف ٌػ ػلـ )حظػـ ُػغلر ِّلػت قػد بهػوى م ك ػك ل كلػذركه ذػو اّبػكاإ حظلـ ِر
م ثػـ لباثػؾ م  اػـ لِل ػؾ ان  ان لباػث  ػذا؟ قػِؿ  فٌ لقكؿ  لِ َِِد  ػزحـ ِ

 ّ  اّ ِر. ثـ لَ رؾ إ
ِػػك بـ ذػػو قبػػكر ـ كلسػػ ِر اّاػػذاب إّػػ  ِف لػػ ف   لاػػذب اّيػػِذركف باػػد

ػػػػف ًذػػػػو )   سػػػػراذلؿ  فنػػػػن اُّػػػػاؽم قػػػػِؿ  اػػػػِّ إ ِى ػػػػًاؽى  ُى ػػػػكًر ذى ُُّ كى يًفػػػػ ى ًذػػػػو اّ
ػػف ًذػػو ايٍرًض ًإالٌ  ِى ِكىاًت كى ِى ػػِإ اّهـػػلي اّـسػػ ػػف  ى ِى ــ  يًفػػ ى ًذلػػًل ِيٍنػػرىل ذىػػًإذىا  يػػـ ًقلىػػِـه    ثيػػ

كفى  ر } (لى ظيري  .{ٖٔ اِّز
   ى  قػِؿ  اػِّ م ِنهكؽ كلبهؾ يػؿ  ػوإ  كذو  فنن اُّاؽ لِكت يؿٌ 

ايػػػكفى ) ّىٍلػػػًل  يٍر،ى ـي كىاً  ٍيػػػ َي ػػػٍوإو  ىًِّػػػؾه ًإال كىٍ،بىػػػلي ّىػػػلي اٍّ َ ػػػ   {ُٖٖػػػص  }اّق(ييػػػؿُّ  ى
َسػػِس باػػذاببـم بػػ ف ل قطػػ  حػػ بـ ا  لبهيػػكفِػػكات اِّاػػذبكف ذػػو قبػػكر ـ اي
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بػِ  سػ ِر ِرباػلف  ٌ ث ِم كرد ذو اَّدل  انالٌ ك بق   ذه اَِّّن ِدة ال لاهِبِ إ
ػػِ ِن سػػراذلؿ  فنػػن اّباػػث اّ ػػو ذلبػػِ  َلػػِ اّنلئػػؽ كلباثػػكف ِػػف م ثػػـ لػػ ف  إ حِ

ِافى ايٍ،دىاًث ًإّى  رى )   قبكر ـ قِؿ  اِّ  كًر ذىًإذىا  يـ  ُُّ ـٍ لى ًسػهيكفى كى يًف ى ًذو اّ باًبػ
ػػػػدىؽى ُٓ} ُى ِىفي كى ػػػػدى اّػػػػـرٍَ ػػػػِ كىحى ِى ٍرقىػػػػًد ىِ  ىػػػػذىا  ِـ ػػػػف  ًِ ػػػػف بىاىثى ىػػػػِ  ِى ٍلهى ىػػػػِ  { قىػػػػِّيكا لىػػػػِ كى

هيكفى  ِيٍرسى  .{ِٓ-ُٓلس  (}اٍّ
ا ػػ  اي،ػػداث  ا ؿ بػػـ يػػِ كا قبػػ ٌ ّقبػػكر ذبػػـ ِ بػػِ ل سػػهكف كلنر،ػػكفم إِك

بـم كا   ّػػذّؾ  َسػػِببـ كحػػذاببـ ؛بػػـ اّلػػـك لباثػػكف ّ ٌ باػػثبـ  ػػِئِلف سػػالدلف ب ػػِك
ػػػكف ِ َسػػػرلف لقظ ػػػِ ِػػػف  ِك  ػػػِم  ،لػػػببـ م ِػػػف ِ   ِػػػف باث ػػػِ ِػػػف ِرقػػػد ِ لقّك

دؽ اِّرسهكف. ِف ُك  اِّلئين   ذا ِِ كحد اَّر
ذػػو ي ػػِبو   ِػػكاحظ كقػػد  قػػدـ ذيػػره م كذػػو اَّػػدلث اّػػذم ركاه اّبنػػِرم 

ٌُ  لذير رسكؿ ان إسلِلن م  ل سػرؼ حهػ   فسػن ر،ؿ ِػف ب ػو إسػرائلؿ ِق
ِ ـ ب بِر يِب اّ ل إذا ِِت  ٌ ِاُِوم ح دِِ َير ل اّكذِة  ِدل ِِب ِإه ِكُك
ػػِدن ذاهػػلبـ ِ ػػِد ذػػو لػػـك حُِػػؼ ام ثػػـ لػػذرٌ ف لَرقػػكه َ ػػ  لُػػلر ِر كا  ػػذا اِّر

ثػػـ م كا  ُػػفل ذػػكؽ اّبَػػر ك ُػػفل ذػػكؽ اُّػػَِرل م لػػذرٌ   ػػدلد  بػػكب رلَِػػل
إحػِد و َل ػِ باػد ِِػِ و ا و ّػئف قػدر ان حهػ  قِؿ  كان ّئف قدر ان حهـوم ل

 ػػػذه اّطرلقػػػن  باػػػده ِػػػف  فٌ ّلاػػذب و حػػػذابنِ ِػػػِ حذبػػػل َِػػػدنا ِػػػف اّاػػِِّلف ظ  ػػػِ ِ
ػػ  ِلقػػِة ربػػل ٌِ ػػِب ػػِؤه ِػػِ ِِ ِػػِت كذاػػؿ بػػل م ذه م سػػبَِ ل  ِػػر انِ ـ بػػل ُِك
لئيػن اّبػرٌ م ك اِّ   ذاػِد م  ف ل،ِاػِ ذرات ،سػِل ذ،ِاػتِ ِلئين اّبَػر ِك

م ذنِطبػل  حيِإ ذِثؿ بػلف لػدم رب اّاػِِّلفاي يِِ يِف ب،سده  فسل يِِؿ
ـى ذاهت ب ان ذغفػر م  ت  اهـ  فسؾ  ذا؟ قِؿ  ِف ن ل ؾ لِ رب ِك  لِ حبد ًّ

ِل.م ان ّل ،زاإ نكذل ِ ل  ِ َِر  ذِِ ِحظـ ان! ِك
ِػػػف ا لِػػػِف  ذف ال ِفػػػرٌ ِفػػػٌر ِػػػف ِ،ػػػوإ لػػػكـ اّباػػػث كاَّسػػػِبم إذػػػل 
م  ره حهل ػػِ  لسػػلرنااّهبػػـ لساػػم اّلػػـك اّاُػػلب ّ سػػ اد ِّلقػػِة ذّػػؾ ؛ بك،ػػكد ان 
 اّهبـ هِلف.
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 درس الرابع والعشرونال
 من معاني الحج في االسالم

ػَبل  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هّػل ُك
ف كااله.  ِك
ِ  س ّؾ اّافك كاّاِذلن نرةم اّهبـ إ ٌ إ ِ  س ّؾ اّاِذلن ذو اّد لِ كا اّهبـ 

م اّهبػػػـ  دل  ػػػِ كد لِ ػػػِ ِك هل ػػػِ ِكِكاّ ػػػِ اّهبػػػـ اسػػػ ر حكرا  ػػػِ كهِػػػف ركحِ  ػػػِ ذػػػو
ف نهف ِ كحػف ِ ػف ذكق ػِ ك اػكذ لِِ  ػِ اَفظ ِ ِف بلف ِلدل ِ ِك كحػف  ػِِئه ِ ِك

 ف  غ ِؿ ِف  َ  ِ.بؾ ِ
ػػِ كى يػػدن ) قػػِؿ ان  اػػِّ    ين بىِرى ِي ًيػػ ى ًّهـ ػػًِس ّىهـػػًذم ًببىـيػػنى  ل ًإـف ِىـكؿى بىٍلػػتو كي

لفى } ًِ هىػػ  ّٔٗاٍهاىػػِّى ًّهٌػػًل حى ًِ نػػِ كى هىػػلي يىػػِفى ه ػػف دىنى ِى ـى كى ـي ًإٍبػػرىاً ل قىػػِ ِـ { ًذلػػًل هلىػػِته بىلاػػػ ىِته 
ػػػػًف  ػػػػف يىفىػػػػرى ذىػػػػًإـف ان غى ًػػػػو  حى ِى ػػػػًبللن كى ػػػػًف اٍسػػػػ ىطىِعى ًإّىٍلػػػػًل سى ِى ػػػػجُّ اٍّبىٍلػػػػًت  ًَ اّـ ػػػػًِس 

لفى  ًِ  .{ٕٗ -ٔٗؿ حِراف (}ااٍّاىِّى
كؿ بلػت كيػ  ّه ػِس ِ فٌ   "لنبػر ان  اػِّ  ِ ر ذو  فسػلرهقِؿ ابف يثل

ِم  ّاِػكـ اّ ػػِس ّابػػِد بـ ك سػػيبـ لطكذػػكف بػػل كلُػػهكف بػػل كلا يفػػكف ح ػػده 
ـ بػػرا لـ اّنهلػػؿ حهلػػل اّسػػلـ اّػػذم لػػزحم ببيػػن( لا ػػو اّيابػػن اّ ػػو ب ِ ػػِ إ)ّهػػذ

بػػـ حهػػ  دل ػػل ِك ب،ػػل كال لَ،ػػكف إّػػ   ٌ يػػؿ ِػػف طػػِئف و اّلبػػكد كاّ ُػػِرل ِ
   َ،ل".اّبلت اّذم ب ِه حف ِِر ان ّل ذو ذّؾ ك ِدل اّ ِس إّ

ػِ سػكاه  فٌ لِن كاَػدة ِػف حلِػِت يثلػرة حهػ  ِك ذه ح االسػلـ َػؽ ِك
 زلل كبِطؿ.

اّ ػِس  فٌ حهػ  اِّ ػبكر كقلػؿ سػِلت ذّػؾ... ي سػِِإ ِيػن"كبين" ِػف ِ
ِ س ،ِلانػػػػان بىػػػػـؾ ببػػػػِ اّ ػػػػِ فٌ   إ قػػػػِؿ ق ػػػػِدة   لزدَِػػػػكف م ل بػػػػٌِيكف ذلبػػػػِ ِم
 كال لفاؿ ذّؾ ببهد غلر ِ".م ِِـ اّر،ِؿ ِذلُهو اّ سِإ 

ػػٍلئنِ )كقػِؿ ان  اػػِّ    يىػِفى اٍّبىٍلػػًت ِىف ال  يٍ ػػًرٍؾ بًػػو  ى ِى ـى  ٍذ بىـكٍِ ىػػِ الٍبػػرىاً ل كىاً 
كدً  ـيً  اّسُّ،ي لفى كىاّرُّ ًِ طىباٍر بىٍلً وى ًّهـطًِئًفلفى كىاٍّقىًِئ  {ِٔاَّج  (}كى
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ِل ّل ّلل كسهٌ ل بـكِ  برا لـ ِيِف اّبلت م ِم  ِر ده إ ٌِ  ذير ان  اِّ 
كؿ ِابػرا لـ حهلػل اّسػلـ  ػك  فٌ ب ِئل كاس دؿ بل يثلر ِِف قِؿ  إ ِكذف ّل ذو

ل ّػـ ليػبف قبهػل يِػِ ثبػت ذػو اُّػَل  حػف ِبػو ذر  ٌ م ِكِف ب   اّبلت اّا لؽ 
)لا ػػػو  كؿ؟ قػػػِؿ  اِّسػػػ،د اَّػػػراـم ِم ِسػػػ،د كيػػػ  ِ   لػػػِ رسػػػكؿ ان قهػػػت

اّيابػػػن ذػػػو ِيػػػن( قهػػػت ثػػػـ ِم  قػػػِؿ  بلػػػت اِّقػػػدس قهػػػت  يػػػـ بل بِػػػِ؟ قػػػِؿ  
 رباكف س ن.ِ

ف لدحك اّ ِس ّهَػج ـ حهلل اّسلـ ب ِإ اّيابن ِِره ِبرا لِ ـ إ فٌ كباد ِ
رو )   اّلبِ قِؿ ان  اِّ  ًِ ػِ هىػ  ييػؿا يى ػِالن كىحى جا لىػٍ  يكؾى ًر،ى َى كىِىذاف ًذػو اّـ ػًِس بًػٍِّ

لػػؽو }لىػٍ ً ل ًِ ػػف ييػػؿا ذىػػج  حى ًِ ـى اّهـػػًل ًذػػو ِىـلػػِـو ِٕفى  كا اٍسػػ لىػػٍذييري ـٍ كى ِى ىػًِذ ى ّىبيػػ { ًّلىٍ ػػبىديكا 
ػػػػكا اٍّبىػػػػًِئسى  ِي ٍ بىػػػػِ كىِىٍطًا ًِ ػػػػًن ايٍ اىػػػػِـً ذىييهيػػػػكا  ِى ػػػػف بىًبل ِا قىبيػػػػـ  زى ػػػػِ رى ِى هىػػػػ   ػػػػِتو حى ٍاهيكِى ِـ

 .{ِٕاَّج  (}اٍّفىًقلر
اّبلػت اّػذم ِِر ػِؾ بب ِئػل  ّػ   ػذاج إِ ّبػـ اَّػِم   ِد ذو اّ ِس داحلنػ

ػػك و ال ل فػػذ ـ ؟م    لػػِ ربا  ل قػػِؿٌ ػػذػػذير ِ ذقػػِؿ )،ػػؿ  يلػػؼ ِيبهػػل اّ ػػِس ُك
كقلػؿ حهػ  م م كقلػؿ حهػ  اَّ،ػر  م ذقػِـ حهػ  ِقِِػل كحل(  ِد كحهل ِ اّبلغ

ربيػػـ قػػد  بػػِ اّ ػػِس إفٌ لٌ   لػػِ ِ ( كقػػِؿُبػػو قبػػلس)م كقلػػؿ حهػػ  )،بػػؿ( ِاُّػػفِ 
رض اّ،بِؿ  كايات َ   بهػل اُّػكت ِر،ػِإ اي فٌ ه ذلقِؿ  إا نذ بل ِ ذَ،ك 

ػف ذػو ايُػلب ِ كغربن ) رقن  ِـ )ذو بطكف ِيِبِ بػِ( كِى ِىف ذو ايَر ِ( ِكسِ  
دكا باػد( ِك،ِبػل يػؿ  ػوإ سػِال ِػف َ ػدر )ُِلب هبِئبِ ِِف ّـ لّك ،ػر ِك

ػػف ي ػػب ان )ّػػل( ِف لَػػج إ ِ ّػػ  لػػكـ اّقلِِػػن )ذ ،ػػِبكا ُػػك ل ،ِلانػػك ػػ،ر ِك
بـ( ّبلؾ اّهبـ ّبلؾ.ب  قّك

ػػن كسػػالد بػػػف  ،ِ ػػػد كحيِر ك ػػذا اِّيػػِكف ِػػِ كرد حػػػف ابػػف حبػػِس ِك
 كان احهـ.م ،بلر كغلر كاَد ِف اّسهؼ 

                                                           

، والثداني  وهو أحد االخشبين اللذين تقا بينهما مكدة، جبال مكة  عظم( أبي فبير من أ 1)

 ايقعان.
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؛  سلـ ّهِطكؼ َكؿ اّيابن اس لـ اَّ،ر ايسكد ك قبلهلكقد  رع ا 
لد اِّسهِلف. فٌ ذّؾ ِ ز ّ َك   ذا اَّ،ر ِر

كيػػِف م سػػكد  ػػزؿ ِػػف اّ، ػػن ف اَّ،ػػر ايككرد ذػػو ايَِدلػػث اّ بكلػػن ِ
 دـ.ِ ِف اّهبف ذسكد ل نطِلِ ب و هبلِين  ِ دٌ 

ذػو اَّ،ػر    قػِؿ رسػكؿ ان  كحف ابف حبِس ريػو ان ح بِػِ قػِؿ
سِف ل طػؽ بػل م ايسكد  "كان ّلباث ل ان لكـ اّقلِِن ّل حل ِف لبُر ببِِ  ّك

ػػذم كقػػِؿ َػػدلث َسػػف كا بػػف نزلِػػن ل ػػبد حهػػ  ِػػف اسػػ هِل بَػػؽ". ركاه اّ ِر
 ػػل َ،ػػر ال ليػػر كال َبػػِف ذػػو ُػػَلَبِِ. كاسػػ لِل بَػػؽ  ِف لاهػػـ ِكابػػف 
ي ل لفاؿ ذّؾ  قربن م ل ف    (.ّ  ان كاق داإ برسكؿ ان )ِ إّك

ر ايسػكد لِػلف ان حػز ك،ػؿ اَّ، فٌ ِ ِلين ككرد ذو ايَِدلث اّ بكلن ِ
 ل  ِذ  كل بد ِّف اس هِل. ٌ م ِك رض لُِذ  ببِ نهقلذو اي

دم اِّسػػػػهِكف اُّػػػػهكات اّنِػػػػس ذػػػػو اِّسػػػػ،د اّقرلػػػػب ِػػػػف بلػػػػك بـ لػػػػؤ 
 اّكاَػػػػد يػػػػؿ لػػػػـك نِػػػػس ِػػػػرات م ذبفيػػػػؿ  ػػػػذه اّفرليػػػػن ل، ِػػػػ  ِب ػػػػِإ اَّػػػػوٌ 

ذبفيػػػػؿ نطبػػػػن م كلػػػػؤدكف ُػػػػلة اّ،ِاػػػػن ذػػػػو اّ،ػػػػِِ  اّقرلػػػػب ِػػػػف َِلػػػػِئبـ 
 . سبكع، ِ  ِب ِإ حدة َِلِإ ِرة ذو يؿ ِاّ،ِان ل

ن هؼ ِدف اّاػِّـ ذل، ِاػكف كذو ذرلين اَّج ل فِطر اِّسهِكف ِف ِ
 ذو ُالد كاَد يداإ ِ ِسؾ  ذه اّفرلين.

م كذػػو   دلػػن  ػػذا اّػػريف  سػػلـَّػػج  ػػك اّػػريف اّنػػِِس ِػػف ِريػػِف ا كا
لن كبد لن كسلِسلن كا، ِِحلن كيك لن.    َقؽ ِغراض رَك

 : غراض الروحيةاأل-ٔ
 ل بكالد ػػػل ك  ػػػ  (زلػػػِرة ِيػػػن كاِّدل ػػػن  ػػػذير اِّسػػػهِلف بسػػػلرة  بػػػلبـ )

ـ ِكِػكاّبـ بػـ  ريػكا بهػد  ٌ م كيلػؼ ِ كبب،ر ل ك ،رة ُػَِب ل ريػو ان حػ بـ
هكا إّل ِ  ذا اّدلف يِِ ِي   اّابِد.  زؿ ِف ربٌ ِككالد ـ ِك هلبـ ِف ِ،ؿ ِف لُك
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كذػػػو  ػػػذا اّ ػػػذير اس َيػػػِر ِّػػػ ثر اّ،بػػػِد كاالس  ػػػبِد ذػػػو سػػػبلؿ ان 
اد ِ ػػِحر َػػببـ ّه بػػو ك ػػزدم ِ حهػػ  إلِػػِ بـ ذلػػزداد اَّ،ػػِج اِّسػػهِكف إلِِ نػػ

(هرحلؿ اي  كؿ ِف اِّسهِلف ريو ان ح بـ.( ّك
ػو اّ،ِػرات كذػو  ِـ اّ دلد اّذم لهقِه اَّ،ِج ذو حرذػِت كذػو ِر كاَّز
ػػػػِـ اّػػػػذم سػػػػليكف حهلػػػػل اّ ػػػػِس لػػػػـك  اّسػػػػاو كاّطػػػػكاؼ لػػػػذير اِّسػػػػهِلف بَِّز

 اَّسِب.
ف ِ ِسؾ اَّج ا َػراـ ِػف اِّلقػِت َ ػ  اّفػراغ ِػف طكائػؼ اّقػدك   ـِك

   م كا َػػراـ ّػػ  حرذػػِت َ ػػ  اّفػػراغ ِػػف ،ِػػرة اّاقبػػنم كيػػذّؾ ح ػػد اّ ك،ػػل إ
ػػف يػػؿ ِػػِ  ػػك ِنػػلط م ذلر ػػدم إزارلػػف غلػػر   ػػك  ،ػػرد اَّػػِج ِػػف اِّلبػػس ِك

 ّ  اّريبل فة إل حه  بط ل كر،هلل لس ر حكر ل ِف اّسر كؿ  لهفٌ م اي ِنلطلف
غهػػب ك،ػػل اّقػػدـ  ليػػكف ِم كلهػػبس  اػػلن  م كاّثػػِ و  ليػػال حهػػ  ُػػدره كي فلػػل

 ِ.ذلل ِي كذن 
ف اّػػػذلف لَ ػػػركف لػػػـك ذقػػػد ِيرلػػػد ببػػػذا اّػػػزم ِف ليػػػكف اَّػػػِج  ػػػ  ل  ػػػ 

ّػػ  كا إلِ ِكِػكاّبـ ذلبػِ نهػػؼ ظبػكر ـ ك،ػِؤ م  قػد  ريػكا اّػػد  اّقلِِػن َفػِة حػػراة
 رببـ ذرادل ِ،ردلف ِف يؿ ِ ِع د لكم.

كاِ ِسؾ اَّج  ،اؿ اَّ،ِج ل ذيركف ِذ  دلن  ط ل  كاؿ لـك اّقلِِن ِك
طِِبػػػِ  لػػػن كلنػػػؼ  اهقبػػػِ بِّػػػد لِ َك اِّن هفػػػن ذ فػػػلض  فكسػػػبـ بِِّاػػػِ و اّرَك

 كببذا  ُه  اّ فكس كبُلَبِ لُه  اِّ، ِ .م اّفِ و 
 : الغرض الدنيوي-ٕ

د اَّج ا  م ذِّسفر قطان ِف اّاذاب يِِ   سِف حه   َِؿ اّ دائدلاكا
َج ك و اّطػكاؼ ّقِؿ حهلل اُّلة كاّسلـم كاَِّج ذو َ،ل لؤدم ِ ِسؾ ا

ػػػن ملػػػؤدم ذّػػػؾ حػػػدة ِػػػرات ِ ػػػلن م  ػػػكاط َػػػكؿ اّيابػػػن سػػػبان ِ كلػػػؤدم  ِ ك رّك
ػػاّسػػاو بػػلف اُّػػفِ كاِّػػركة لؤدلػػل ِ يػػذّؾ ػػن ػػكاط ِ ػػلن ِ سػػبان ِلين م  ِ ك رّك
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ػػػِـ كاّ ػػػدة اّ ػػػو لهقِ ػػػِ اَّ،ػػػِج ح ػػػ ػػػو ك  ػػػِؾ اّكقػػػكؼ ذػػػو حرذػػػِت كاَّز د ِر
لف ِ  ك ثلثن.اّ،ِِر اّثلث ِّدة لِك

م كقػد ُِػب  ِػف ف   دلػن  ػذه اِّ ِسػؾ رلِيػن بد لػن ِ ِِِ ال  ؾ ذلػل
َ ل ك قلل ِف يثلر اّرلِين اّبد لن  زلد ِف قكة  فٌ اِّاركؼ اّلـك ِ اّبدف ُك

 ِراض.ِف اي
 : لغرض السياسيا-ٖ

رات اّاِِّلن ل لفكؽ اِّؤ ِ ٌ  ِالٌ ِ إسلِل  ِؤ ِرنا إ ادُّ ل حبِدة لي  ٌ اَّج ِ  ِ
لن ب   ِرلف اّدّك

بِػػػػِ  ِ حػػػػِـ ذػػػػو  اِّسػػػػهِلف ذػػػػو ِػػػػؤ ِر اَّػػػػج ل، ِاػػػػكف ذػػػػو يػػػػؿٌ  فٌ ِّك
ِف اِّال لف ِف دكف ف لن هفكا ذو ِيِف اال، ِِع ِ ِ ل.اِّيِف كاِّز  ك ِز

ذػػػو اِّػػػؤ ِرات اّد لكلػػػن اّاِِّلػػػن  ، ِػػػ  اِّهػػػكؾ كاّػػػكزراإ  فٌ   ِ كاّثػػػِ و
ػػف اِّاػػرك  ذَسػػب  اِّ ػػِيؿ اّ ػػو لاِّ،ك بػػِ  ػػو اّقيػػِلِ اّ ػػو  بػػـٌ  ؼ ِفٌ م ِك

ػػم  ػػاكببـ  ٌِ كاَػػد حهػػ   ِ ِػػؤ ِر اَّػػج ذفلػػل  ، ِػػ  اِّهػػكؾ كاّ ػػاكب كبػػزما ِ
غِ بػػػِ انػػػ لؼ ِ م ذل َقػػػؽ ذػػػو  ػػػذا اِّػػػؤ ِر ِف ل، ِػػػ  ُِػػػَِب ، ِسػػػبِ ّك

ابػػـ ِ ثػػؿ  ػػذه اِّزلػػن ك هػػؾ ّػػـ   َقػػؽ ذػػو ِم  ِػػراؤ ـاّ ػ ف ذلِػػِ بلػػ بـ ِك م ِك
ػف  ،ػد ِ ِؤ ِر د لكم يِف ذو اّاػِّـ ػـ ّك   ذػو ظػؿ  ػذه اّفرليػن ِػفالٌ إ م ّك

 سلـ.ذرائض ا 
 : الغرض االجتماعي-ٗ

سػلِلن  طبلػؽ ِسِكاة بلف اّ ِس كذػو اّفػرائض ا ّ  اّلدحك ا سلـ إ
م ذِِّسهِكف ذو ُلة اّ،ِِحن اّ ػو  قػِـ نِػس ِػرات يػؿ لػـك  ّبذا اّغرض
ػػػكص حهػػػ  انػػػ لؼ ّػػػ  ، ػػػب يػػػ  ٌ ِ إ، بنػػػ ِ كاَػػػدنالقفػػػكف ُػػػف   بـ ب لػػػِف ُِر

 طبقِ بـ اال، ِِحلن.
كسػػػػػ  كحهػػػػػ   طػػػػػِؽ ِ  ػػػػػدٌ ل َقػػػػػؽ  ػػػػػذا اّغػػػػػرض بُػػػػػفن ِ كذػػػػػو اَّػػػػػج

َػػراـ كبػػل لػػؤدكف ا   ػػك زمٌ م ا ِ كاَػػدن ِ زل ػػذِِّسػػهِكف ذػػو اَّػػج لر ػػدكف ،ِلانػػ
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بـ َيػِك كال بػلف م م كال بػلف غ ػلبـ كذقلػر ـ  اِّ ِسؾم ال ذرؽ بلف َِيِبـ ِك
 م ق طبػؽ ذػو ِبـ كاَدم ك هبل بـ كاَدةم ذهبِسبـ كاَدم كحهى  ِىسكد ـ كِىبليبـ

  ِؿ  كاَلبِ.ن ِ ِسؾ اَّج اِّسِكاة اّاِهلن ب ،ِؿ ِاِ لبِ ِك  دل
ِن كقػػػػد ِ ػػػػدلثن يػػػػد اّ ربكلػػػػكف قػػػػدل ِػػػػف اّكسػػػػِئؿ اّرئلسػػػػن الي سػػػػِب  فٌ ِ ِِ َك

م  ك ػػذه  ػػو كاّاػػِدة  ػػ  و حػػف طرلػػؽ اّ طبلػػؽ اّاِهػػوم اّفيػػِئؿ  ػػو اّاػػِدة 
لػػدحك  لن سػػلـ ِػػثم ذِ  سػػلـ ذػػو  ربلػػن اِّسػػهـإَػػدل اّكسػػِئؿ اّ ػػو ل بابػػِ ا 

ِف اُِّػػهو سػػراؼ ذػػو اسػػ اِِؿ اِّػػِإ ح ػػد اّكيػػكإ َ ػػ  ّػػك يػػإّػػ  حػػدـ ا 
ذّػػػػؾ ّل اػػػػكد اِّسػػػػهـ حهػػػػ  حػػػػدـ اّ بػػػػذلرم  ل كيػػػػ  ِػػػػف  ػػػػِطئ  بػػػػر ،ػػػػِر ؛

كاِّسػػػهِكف ذػػػو اَّػػػج لِِرسػػػكف ذيػػػلهن اِّسػػػِكاة بُػػػفن حِهلػػػن ّه َهػػػو ببػػػِ 
اِِل بـ ِ  إنػكا بـ إذا ر،اػكا إّػ  ِك ط ِف باػد  كطػِ بـبلقبِ ذو ِحِِّبـ ِك

ػػػِ ِ،ػػػؿ  بػػػـحهػػػ  ِِِرسػػػ بِ ذػػػو َ،ٌ   اػػػكدكا حِػػػلن  م ذِػػػِ ِ،ِػػػؿ  ػػػذا اّػػػدلف ِك
 ذرائيل!.

 : الغرض الكوني-٘
سػػػػػلِلن بكيػػػػػكح ُػػػػػه ل بػػػػػِّيكف ز اَّػػػػػج ِػػػػػف بػػػػػلف اّفػػػػػرائض ا  ٌِلػػػػػ
م ذِػػف ِ ِسػػيل ايسِسػػلن اّطػػكاؼ َػػكؿ اّبلػػت كلػػؤدم اَّػػِج  ػػذا  كاّيِئ ػػِت

  كاط.ابن سبان ِلدكر َكؿ اّيكذو يؿ ِرة م اِّ سؾ ثلث ِرات ذو ايقؿ 
ف ل،اػػؿ اّيابػػن حػػف لسػػِره ذػػو اث ػػِإ كقػػد ذػػرض ا سػػلـ حهػػ  اَّػػِج ِ

بِ ِف اّلسِر إ م طكاذل ـى ،اػؿ اّطػكاؼ  ّ  اّلِػلفِم ك،ب ِف لدكر َّك م ذىًهػ
ـ ل،اهم ببذا اال ،ِه   ذو ذّؾ؟. ّ  اّلسِر؟  ِِ اّسرٌ ل ِف اّلِلف إّك
َػػكؿ  فسػػبِ رض  ػػدكر اي فٌ هػػؾ َِقػػِئؽ اِّاركذػػن ّػػدل حهِػػِإ اّفِػػف اّ
ُػػغر  ػػوإ ذػػو م كيػػذّؾ اَّػػِؿ ذػػو اّػػذرة اّ ػػو  ػػو ِّػػ  اّلِػػلف ِػػف اّلسػػِر إ

بػػِ ِبػػِ   ػػ ّؼ ِػػف  ػػكاة  قػػ  ذػػو اّكسػػط  ٌ د ًِ،ػػم ذقػػد كي  اِّػػِدة ّك م ّي رك ػػِت م َك
ػِ َػكؿ اّ ػكاة ِػف اّلسػِر إ ذِّيِئ ػِت م ّػ  اّلِػلف ك ذه ايّي رك ِت  ػدكر ِلين
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بج  ذ  بػػ  اِّػػم   ػػدكر ،ِلابػػِ حيػػس حقػػِرب اّسػػِحنم  ّػػ  اِّ،ػػرةِػػف اّػػذرة إ
 ِ بِ . ِِ  ذٌ   فسل م إالٌ 
ػػـ زك، ػػل  م لقػػكؿ  كيػػذّؾ اَّلكا ػػِت اِّ كلػػن َػػلف لقػػذذبِ اّر،ػػؿ ذػػو َر

ـ بػِِّل اػدُّ  ذه اَّلك ػِت اّ ػو  ي  فٌ ايطبِإ ح بِ ِ للف   َػرؾ ك  ِػكج ذػو اّػَر
ِ ذو ِث ِإ  ِك،بِ ِػف لين م ك و  دكر بُفن حِِن ِف  ه قو بِّبكلين  رلد ِ

 ّ  اّلِلف.اّلسِر إ
اّيابػن بِال ،ػِه  فسػل ف لطكؼ َكؿ كيذّؾ ِرلد ِف اِّسهـ ذو َ،ل ِ

؛ بػِ ذػو  ػذا اِّػ بج اّيػك و اّاػِـ ّػ  اّلِػلف ّل ػِرؾ اّيِئ ػِت يهٌ ِف اّلسِر إ
 بِِ كاَد.ربٌ  فٌ ؛ يّ يكف طرلقن حبِد بِِ كاَدة 

م ذهػػك سػػئؿ قبػػؿ بيػػان  لـَػػدل ِا،ػػزات  ػػذا اّػػدلف اّاظػػك ػػذا   ػػك إ
ـي قػركف ِ ـى ذػرض ان حهػ  اِّسػػهـ  حػػِّـ يػِف ذػو اّػد لِ مٌ م ِكاِّفسػرلف  حهػ م ًّػػ

ِر م  يذا ِلقكؿ  فٌ  ِالٌ م إ ح ل ف لطكؼ ببذا اال ،ِه ؟ ِِّ اس طِع ا ،ِبنِ
ف ب فٌ م ف  س ،لب م كحهل ِ ِان   الٌ ا سػلـ دلػف ان ال لػ ِر إ كحهل ِ ب ف  ِؤ

 . ـ الحرذ ِ اّاهن ِبَِّؽ سكاإ 
م كباد ِ  سِف ذو  ذا اّاُر ِِ ّـ لاهـ ِف قبؿ ـ ان ا ف حهٌ ِِِ اّلـك

 سلـ ِف ح د ان.ا  فٌ ف ِابِ ِ ت اَّيِن ب،لإ ك بلٌ ذقد  بلٌ م 
ف دكراف ِػػف اَّقػػِئؽ اّفلزلِئلػػن ِ فٌ كثِػػن ِسػػ ّن ِنػػرل ذػػو  ػػذا اّبػػِب ِ

ػد حز ك َػكؿ  ػوإ هنػر لكّاػم ِاّ وإ َكؿ  فسل  م  فِ ّهسػلر ذػو ا ،ػِه ِاػلٌ ِن
ّػػػ  اّلِػػػلف إ م ذػػػإذا يِ ػػػت ِػػػف  ػػػ َيـ ذػػػو  الػػػلف  ػػػذا ا  ،ػػػِه َِّػػػن اّػػػدكراف

ذا  سػػفؿِ  َػػك اياّلسػػِرم يػػدكراف حقػػِرب اّسػػِحن يػػِف حػػـز اَّريػػن ِ ،بنػػ م كا 
ّ  اّلِلف يطكاؼ اِّسهِلف َكؿ اّيابن يػِف حػـز اَّريػن يِ ت ِف اّلسِر إ

 حه .ِ  َك ايِ ،بن 
بـ اّذم ذكقبـ ذو اّسِِكات اّال ب غكف ِف طكاذبـ ريِ ربٌ كاَّ،ِج ل
كفى )    قِؿ ان  اِّ  ِ ليٍؤِىري ِى لىٍفاىهيكفى  ـٍ كى ِاف ذىٍكًقًب ـببيـ  ِذيكفى رى م {َّٓ َؿ  (}الىنى
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ّػ  ان  اػِّ  ذبـ لب غكف ِف ِداإ  ػذه اّ ػالرة ِف  ُػاد حبػِد بـ ِكحِػِّبـ إ
ػف يىػِفى ليًرلػدي اًٍّاػـزةى ذىًههـػًل   ) بػِ قػِؿ ان  اػِؿّػ  ربٌ بِ  ُاد إِكحِِؿ اّابِد يهٌ  ِى

ًِّ ي لىٍرذىايلي  ُـ ِىؿي اّ ـي اّـطلابي كىاٍّاى اىدي اٍّيىًه ٍُ لانِ ًإّىٍلًل لى ًِ  .{َُ}ذِطر  (اًٍّاـزةي ،ى
لػػن  ّليػػكف ؛ ذفػػو  ػػذا اّطػػكاؼ   َػػد اَّقػػِئؽ اّفلزلِئلػػن كاَّقػػِئؽ اّرَك

دا لن اّربٌ ذّؾ دّللن  دة اُِّلر.  حه  َك  كا ِر كاّنِّؽ كَك
ػػؼ قػػكة طػػِردة  بكراف اي،ػػراـ اّيك لػػن ِػػف اّلسػػِر إكد اػػد ّػػ  اّلِػػلف لّؤ

ّػػػ  ا سػػػِع ؛ ِِػػػِ لػػػؤدم إّػػػ  ا سػػػِع اِّسػػػِذِت بل بػػػِ كا  ،ػػػراـ حػػػف بايػػػبِ اي
 اّيكف.

ػـ ل،اػؿ ان سػبَِ ل ؛ ّػ  اّلسػػِر اي،ػػراـ   َػرؾ ك ػدكر ِػػف اّلِػلف إ ّك
ّ  اق راببِ ِف بايبِ كاُطداِبِ كا يِِ بِ ؤدم إدكرا بِ ببذا اال ،ِه ل يفٌ 

ػػ  ػػذا نػػراب اّػػد لِ كذػػو م ا ِ كاَػػدن َ ػ   ُػػب  اّيِئ ػػِت يهبػػِ ي هػػن كاَػػدة ك،رِن
ػػ بج حبِد ػػل م كا رض كاّيػػكف ب سػػره كاَّلػػِة حهػػ  اي سػػلـ ذػػو   ػػرلاِ ل ِك

لـ لسػلر سػاّيكف ب ،راِل بِ  ظِـ ذيذّؾ ا  ذيِِ لسلرم ِكاذؽ ِّ بج اّيكف 
 ِِف كاّسلـ.، ِاِ ل اّ و لَيِبِ إّ  طرلؽ ايبِ

ٍد قهكب ِ كال  َِر ِ زلِرة بل ػؾ ذػو اّػد لِ كال  َا دتى حبِد  ِ ك َـ اّهبـ يِِ ك
 ِلف.لن ك،بؾ اّيرلـ لـك اّدلف اّهبـ ه َِر ِ رؤ 
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 الدرس الخامس والعشرون
 ا(شيء أحصيناه كتابً  )وكلّ 
ػَبل ـ حه  رسكؿ ان كحهػ  هلة كاّسلبسـ ان كاَِّد ن كاُّ ّػل ُك

ف كااله.  ِك
إ  سِف ذو اّكقت اَِّّو ِف ُػ   هّػن  سػ،ؿ ُػكرة اّ ػواس طِع ا 

ك ل سِلت )اّ هفزلكف( ري ل ُك  سِف حه   س،لؿ حِؿ اّ ِس ذإذا قدر ا  َك
فظبِػػػِ كحريػػػبِِ ذػػػو ِمٌ  كقػػػت  ػػػِإ ّه سػػػهلن ِك ّ يػػػكلف  ػػػبِدة  كيلِبػػػـ َك

حهػ  ُػػ   ِثػػؿ م  م ك ػك اّنػػِّؽ اذهػلس ان قػػِدرن ِم  ،ػراـ اِّ،ػػـركاقاػن حهػػ  إ
 ِِِل لـك اّقلِِن َّسِبل؟!ذّؾ ك سنلره ّ س،لؿ ِذاِؿ حبده ِكقكاّل ّاريبِ ِ

 فٌ ّ  لاهـ  لِ  ِم كقد ِثبت اّاهػـ اَّػدلث ِل  بِرؾ ك اِ ٌ ّقد ِنبر ِ ان ِ
م ذػو ِيػِف ِػِ كرسػِت  ر ذو  وإ  قػش  فيلػره  ػذا ذػو  فسػلذا ذيى ا  سِف إ

ِن   ا.بدن ِ ال   درس َِركذل رس
لػػػد اّػػػدلف نػػػِفكرد  ذػػػو ي ػػػِب )ا سػػػلـ ل َػػػدل(  ػػػ  م  ارلػػػب  ّلؼ َك

ِت ا    لن ظفر ا سلـ نِفم اِّاهِك
ام لقكؿ بدن س ِ قِدرلف حه  َِك ِ ِم ّك ذيِر ِ ،ِلابِ  َفظ يِِهنِ فٌ "إ

ذ ػػت و دل  ػػِ اّنلِّلػػن اّ ػػٌِ يػػر ل اَِّدلػػن كاّثلثػػلف... َ ػػ    ذركلػػد ذػػو َِِ
بدلػػن ذػػو  يػػكف ِّزلػػن ِ  مِ  فسػػ ِ ال   ػػار ببػػذػػو اّل ػػاكرم ذػػو ِيػػِف ِػػف ِ

م ك بقػػ  َِفكظػػن ّا ػػرات اّسػػ لفم   بِلػػن ال ّػػ  ِػػِم  بقػػ  إ اَّقلقػػن كاّكاقػػ 
 ِس." ِالٌ بِ ّـ  َدث إكي  ٌ 

ا ِ ػِ  ِ اّلكـ ـ حهِِإ اّ فس ببذه اّ ظرلن م بُفن حِِنكقد سهـ   فٌ م ِك
كلفيػر م  ِف ِػف نلػر ِك  ػرم كيػؿ ِػِ ل ػكم بػل سػيؿ ِِ لنطر حه  بِؿ ا 

ر ر ذلػػػل  غٌلػػػكال لػػػؤثٌ م بػػػد م كال لػػػزكؿ إّػػػ  ايبػػػل لػػػ قش ذػػػو ُػػػفَن اّل ػػػاكر 
ِف ك قهب اَّدثِف. قِؿ  اِّ    ٍسػًكسي بًػًل )اِّز ػِ  يكى ِى ـي  هىٍق ىِ اي سىػِفى كى ىٍاهىػ ّىقىٍد نى كى
ٍبًؿ اٍّكى  َى ٍف  ًِ في ِىٍقرىبي ًإّىٍلًل  ٍَ  {ُٔ(}ؽ   ًرلدً  ىٍفسيلي كى ى
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اّ لػػػػِت  فٌ ر بػػػػل ؛ يذا ِػػػػِت ال لِػػػػكت ِػػػػِ يػػػػِف ل كلػػػػل كلفٌيػػػػذِ  سػػػِف إ
م إذف  ػو ال  ذيِر  ذه  َفظ ذو ِيِف ِف اّركح ال ذو ِيِف ِف اّ،سدكاي

ف اّػركح بِقلػن ّػف ِػكت ُػَِببِ ؛ ي م بػؿ  بقػ  َ ػ  باػد  ف   بف ػِإ اّ،سػد
  ِكت.

 ركاَ ِ كال  َِ ،ؿ ذو ِ فس ِ ِكبِ  س ٌ ذبذه  لِ  ِ ِثبت اّاهـ اَّدلث ِ
ف  زكؿ ِليٌ ِقكاّ ِ ِ فٌ م كيذّؾ ِثبت ِ  .ك  يَِؿٌ ِ  س،ؿ ذو اّفيِإ ّك

ػػ ّن اّقػػكؿ ا  سػػِف ِسػػؤكؿ حػػف  فٌ ا نػػرة  قػػكؿ بػػ  فٌ م إ ّك  ػػِكؿ   ػػِ ِسو
ػِ يِف َِس ن  يلـم ذ،ِل  ِِ لهفظل ِف  قكاّلِ َن ِم لَفػظ ذػو سػ،ؿ. قػِؿ ـ قبل

ػف ًِ ِ لىٍهًفػظي  ِى ً لػده قىػٍكؿو ًإالٌ   اِّ   ) ًقلػبه حى ٍلػًل رى [ ك ػذا اّسػ،ؿ سػكؼ ُٖ( ]ؽ   ّىدى
ِيِف كقكع  ذا ال ل ػِذو لارض ِِِـ َِيِن ا نرة ّل ـ َسِب ا  سِف م  كا  

ا ح ػدِِ لَػرؾ ّسػِ ل ّلػ يهـ لَػرؾ َػدن ِ فٌ ِ ِم ذػ َف  اػرؼ قطانػ اّاهـ اَّػدلث
م  بقػ  ثلػر اي ػذه اِّك،ػِت  بقػ  يِػِ  ػو ذػو  فٌ م كقد ثبػت ِ ِك،ِت اّبكاإ

ػ  ذو اّفيػِإ إّػ  ايبػدم باػد َػدكثبِ ّهِػرة اي ػف اِِّيػف سػِِحبِ ِػرة ّك م ِك
يف حهِ ِ اَّدلث حِ،ز َ   ا ف حف إحػِدة  ػذه اينرل ِ ك م ِ ُػكاتم ّك

بػِ ال  ػزاؿ  ٌ م حِ،ز حف ِف ليبط  ذه اِّك،ِت ِرة ِنرل ِ  ِ بابِرة ُِ 
ػػػف بالػػػد ػػػـ لبػػػد اّا   َػػػرؾ ذػػػو اّفيػػػِإ ِػػػف ِز ػػػم ّك ِن ػػػهِػػػِإ ا  ِِ  ُ ِ ببػػػذا ِ نِ

ِ بإِيػػػِف ُػػػ   هّػػػن الّ قػػػِط ُِػػػكات ِكا  ظرل ػػػف سػػػهٌ اِّ،ػػػِؿ َ ػػػ  ا ف باػػػد ِ
ِف اِِّيلناّ ِس اّذلف حِ كا ذو اي ُػكات اّ ػو م يِػِ لهػ قط اِّػذلِع اي ِز
ببػػػِ ذػػػو  ػػػذا اِّسػػػ ّن اّيبػػػرل اّ ػػػو  كا، فٌ م حهػػػ  ِ  ػػػذلابِ َِطػػػِت ا رسػػػِؿ
ُػػكات اّيثلػػرة ِػػِ اّ ِللػػز بػػلف اي ٌ م كا   ّقدلِػػنُػػكات ااُّػػدد ّلسػػت اّ قػػِط اي

ّن ا ذاحػػػن اّ ػػػو  ك ػػػذه ِسػػػ  ػػػ   ػػػ ِيف ِػػػف سػػػِِع يػػػؿ ُػػػكت حهػػػ  َػػػدة مَ
ػػه ِ ذلبػػِ إ هالؼ اَِّطػػِت ا ذاحلػػن ذػػو اّاػػِّـ  ػػذل  بػػراِج  م ذػػإفٌ  ّػػ  َػػؿُك

بسػػرحن  يثلػػرة ّلػػؿ  بػػِر ك ِػػر ِك،ػػِت  ػػذه اّبػػراِج ذػػو اّفيػػِإ ذػػو يػػؿ ا ،ػػِه
ا ّػػػؼ ِلػػػؿ ذػػػو اّثِ لػػػنم كيػػػِف ِػػػف اِّاقػػػكؿ ،ػػػد  ( ُِٖٔاّيػػػكإ اّ ػػػو  قػػػدر بػػػػ)
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م  ُِػكات ال  فبػـ ِ ػل  ػلئن  ِػف ايِ  ػِئلن ف  سِ  نهلطن ح دِِ  ف   اِّذلِع ِ
يػػػف  ػػػذا ال لَػػػدث  ذاحػػػن ،ِلابػػػِ  رسػػػؿ براِ،بػػػِ حهػػػ  َِطػػػِت ا  يفٌ ؛ ّك

بػػػِ  ِّػػػذلِع ِك،ػػػن يِ ػػػت ِػػػف ا ف  سػػػِ  ِمٌ م ذ سػػػ طل  ِِك،ػػػِت لن هػػػؼ طّك
 ّ  اِّيِف اِّطهكب.حقربل إبِ،رد ِف  دلر 

ف اّقػدلـؽ بلف ِحهِِإ ِ ّـ ل ،َكا ذو ان راع هّن  فرٌ  فٌ إ م  ُػكات اّػِز
ك اس طِحكا ّي ٌ  ِ ػل ب ُػكا لّك  ػِإن حهػ  م كب ِ قد سػِا ِ  ػِرل  يػؿ حُػر كِز

ُػػكات اّقدلِػػن ذػػو اِّسػػ قبؿ ذلِػػِ ّػػك  َ، ػػِ ذػػو  ػػذا لثبػػت إِيػػِف سػػِِع اي
ػػف ثىػػ ان ػػراع ا ّػػن اِّطهكبػػن بالػػدة حػػف اّقلػػِسم  ال  بقػػ   ظرلػػن ا نػػرة ــ م ِك

ك ػػك َِِسػػب حهلػػل لػػـك م ؿ سػػ،ـ  سػػِف لي يػػؿ ِػػِ ل طػػؽ بػػل ا  فـ ك ػػو اّقِئهػػن بػػ 
 اَّسِب.

م  ف  ػػػذير   ػػػِ ِػػػِ َػػػدث ّهػػػدي كر ُِػػػدؽّك كيػػػل  ِػػػِ  قػػػدـ لِيػػػف ِ
بػػت يا ـ ذقػػد ري ُّٓٗث ػػِإ َِِيِ ػػل حػػِـ ِ ذػػو ِلػػراف ح ػػدِِ يػػِف ِسػػ،ك ن رئػػلس إ

كس،هت  ذه ا ّن يػؿ ِػِ  طػؽ بػل م  س،لؿ   َرؾ ِف  هقِئبِ ذو غرذ ل هّن 
 ػػػرطن اّ سػػػ،لؿ ِِػػػِـ اَِّيِػػػن ريػػػت ِكقػػػد حي م اّػػػدي كر ُِػػػدؽ ذػػػو غرذ ػػػل 

 ف لَدث ذو ا نرة.م ك ك  ِكذج ِِّ لِيف ِ بِدة حهلل 
ؿ ذو اّفيِإ يِِ ثبت ذّؾ ح د س،ـ كاقكاّ ِ  ي م  فس ِ ذ لِ  ِ  يسـ،ؿ ذو ِ

م ثػـ  حِِّ ِ لس،هبِ اَِّلط اّذم  الش ذللِ فٌ ح د ـ ِ م كيذّؾ ثبتاّاهِِإ 
حِِّ ػػػػِ ِ ذػػػػِّاهـ اَّػػػػدلث لؤيػػػػد إلِِ ػػػػل بػػػػ فٌ   بقػػػػ  ال لا رلبػػػػِ  غلػػػػر ِك زكاؿ م

م  ـ ِػػ  اّ ػػِسم ذػػرادل ِ ـ ذػػو اّظػػلـم سػػكاإ بِ ػػر ِ ِ ذػػو اّيػػكإ ِ ،ِلابػػِ
ػػف اِِّيػػف ذػػو  حِػػِؿ يهبػػِ ِك،ػػكدة ذػػو اّفيػػِإ ذػػو َِّػػن اُّػػكر ػػذه اي م ِك

ر َ    ارؼ يؿ ِِ ،ِإ بل إ سػِف ِػِ ِػف ن َّظن يِ ت  ،ِل   ذه اُّك لٌِ 
 ك  ر طكاؿ َلِ ل.احِِؿ نلر ِ

يؿ  وإ لَدث ذو اّظلـ ِك ذػو اّ ػكر  فٌ ذقد ِثب ت اّبَكث اّاهِلن ِ
ذػو يػؿ ِم  ُدر ِ ل َرارة بُفن دائِػن ذػو يػؿ ِيػِف ك ـ ِ َرين ،ِِدنا يِف ِ
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ػباَِِؿم ك ذه اَّرارة  ايس اي ػيِؿ ِك ِن ان ػراع هّػن دقلقػن  كقػد  ػـٌ م ِ د ػِ  ِِ
ثػـ  اطػو  ػذه ا ّػن  ت اَّرارلػن اّ ػو  ُػدر حػف يػؿ يػِئف مّ ُكلر اِّك،ػِ

ثِّػػػل ف ذػػػو ِي ب ػػػو كسػػػكؼ   ِ  ػػػو ِي ػػػب ا  ُػػػكرة ذك كغراذلػػػن يِِهػػػن ّػػػل ِك
يػػفـ م ِيغِدر ػػِ باػػد سػػِحن  اَّرارلػػن اّ ػػو نر،ػػت ِػػف ،سػػدم ذػػو  اِّك،ػػِت ّك

ِ ِإ ك،كدم ذو ِي ب و س ثِ ِن م كلِيف اَُّكؿ حه   س،لؿ ّ،هس و بق  دائ
 ا الت اّ ػػو  ػػـٌ  فٌ م غلػػر ِ ّػػنكقػػت يػػِف بكسػػِطن  هػػؾ ا  ذػػو اِّي بػػن ذػػو ِما 

 نػػلؿ سػػِحِت الٌ  سػػ طل   ُػػكلر اِّك،ػػِت اَّرارلػػن إ ف الا  ان راحبػػِ َّػػدا 
الؼ اّسػ لف ِّك،ِت اّقدلِن ّهػذلف حِ ػكا قبػؿ هِ اٌِ م ِ قهلهن ِف كقكع اَِّدث

 ػان قػِدرة حهػ  ِك سػ اِؿ ذػو  ػذه اَِّّػن م  س طل   ذه ا ّػن  ُػكلر ِ  ذل
 سكاإ. اّ ُكلر ذو اّظلـ كاّيكإ حه  َد  

قد بػدِ اّاهِػِإ  ِرليلػن اسػ غلؿ  ػذه ذػو برطِ لػِ كاّكاللػِت اِّ َػدة ايّك
ػػػن ذػػػو سػػػِِإ  لكلػػػكرؾ  ا ّػػػن ذػػػو  َقلقػػػِ بـ م ذػػػذات ّلهػػػن َهقػػػت طػػػِئرة ِ،بّك
ّػػن ِكـدل ذّػػؾ اّػػ  ِارذػػن رارلػػن ّفيػػِإ  لكلػػكرؾ ببػػذه ا اَّ ذُػػكركا اِّك،ػػِت

  كع اّطِئرة.
ة ّػن اسػـ )هّػن اّ ُػكلر اَّرارلػن( ك  ػرت ،رلػدذهقد ِطهؽ حهػ   ػذه ا 
 ػِ بفيػؿ  ٌ   إ بِ ِسػبن  ػذا االن ػراع قِّػت ذلػل   دكس ِف  ػِلِز اّب دلػن  اهلقنػِ

ذو اِّس قبؿ"م  سل ِِف   ِ د  ِرلن ِ حه   ِ ن اّ ذه ا ّن سكؼ  س طل  ِ
ػػػف اِِّيػػػف ِف    بػػػو  ػػػذه اّاِهلػػػن إ ذيِر ػػػِ حػػػف ر ِّػػػ  ي ػػػكؼ ح،لبػػػن  غٌلػػػِك

 اّ ِرل  ِف ،ذكر ِ.
 َريِ  ػػػِ ،ِلابػػػِ  م ذػػػإفٌ  يػػػؿ اّا،ػػػب  ػػػذا االن ػػػراع ح،لبنػػػِ حػػػدٌ و ٌِ ػػػكا  

ِ ك اّبػػرب ِ بػػِ سػػكاإ ِيٌ ػػم ِؿ حهػػ   ِ ػػن اّيػػكف َلػػث ال لسػػا ِ ِ ابػػِ سػػ،ٌ  ي 
ّهلؿ ِـ ذو اّ بِرم ذَلِ  ِ يِّقُػن اّ ػو  ُػكر ذو اّظلـ ِـ ذو اّ كرم ذو ا

ف  ذو )االس كدلك( ثػـ   ػِ د ِ حهػ   ِ ػن اّسػل ِِ باػد َقػب طكلهػن ِػف اّػِز
 سػِف ك ػ ف م ك ذا  ػ ف يػؿ ِػِ لق رذػل ا  كحه  باد يبلر ِف ِيِف اّ س،لؿ
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ُكرنا ايَداث اّ و لال بِ ِ(  س،للن  ِطقنِ ِك ِن سكؼ لكيػ  بػلف  م ذإف )ذله
ٍ ػًفًقلفى )رد لكـ اّقلِِن قِؿ  اِّ   لدم يؿ ذ ِي لفى  ٍ،ػًرًِ ِي ًيػ ى اًٍّي ىػِبي ذى ىػرىل اٍّ كىكي

ًبلػػػرىةن ًإال  ػػػًغلرىةن كىال يى ُى ػػػًِؿ  ىػػػذىا اًٍّي ىػػػًِب ال ليغىػػػًِدري  ِى ٍلهى ى ىػػػِ  لىقيكّيػػػكفى لىػػػِ كى ػػػِ ًذلػػػًل كى ِـ ًِ
ـي  ًِيرنا كىال لىٍظًه َى هيكا  ًِ ِ حى ِى ديكا  ِ ىِ كىكى،ى ُى ٍَ بُّؾى ِى دنارى َى  {ْٗاّيبؼ  (}ِ

لن ل يػػ  ِ بػػِ كرد ِ ػػِ ذػػو اُّػػفَِت اِِّيػػكاّ فُِػػلؿ اّاهِلػػن اّ ػػو ِ
م ذيػػػؿ ِػػػِ بػػػِ  سػػِف يهٌ ّيػػػكف  قػػـك ب سػػػ،لؿ يِِػػػؿ يحِػػػِؿ ا ِ،بػػػزة ا فٌ ،هل ػػِ ِ

م م كيػػؿ ِػػِ   طػػؽ بػػل ِػػف يهِػػِت لسػػ،ؿ  بػػدلػػدكر ذػػو ِذ ِ  ػػِ لَفػػظ إّػػ  اي
ػػػػذػػػػ َف  اػػػػلش ِ ِن ؽ بػػػػلف اّهلػػػػؿ كاّ بػػػػِرم  فػػػػرا  الم ِ ِػػػػِـ )يػػػػِِلرات(   ػػػػ غؿ دائ

ك َػػف  م كال لسػػا ِ سػػ،ؿ بدقػػن  ِِػػنذاِّ ػػِ اّقهبلػػن كاّهسػػِ لن كاّايػػكلن يهبػػِ  ي ِك
ِ سػػكؼ  قػػدـ ِِػػِـ ٌِ ػػ قيػػلن يػػؿا  فٌ ـ بػػ  اف  سػػها الى   ػػرح  ػػذه اّظػػِ رة اّاهِلػػن إ

 ذه اَِّيِن  و اّ ػو قِِػت بإحػداد  ػذا اّ ظػِـ اّاظػلـ  م كب فٌ  ّبلنَِيِن إ
 .ِدات اّ و ال لِيف  زكلر ِلر اّ بّ َي

ِت اّ  سلـ ل َدل( و  قه ِ ِ ِف اّي ِب اِّذيكر )ا ذنلُن اِّاهِك
دت ِػػِ ِنبر ػػِ ان بػػل ذػػو ي ِبػػل اّبَػػكث اّاهِلػػن اّلػػكـ ك ،ِرببػػِ قػػد ٌِلػ فٌ ف ِ بػلٌ 
 بػػػِ م كا   ل سػػػبَِ ل ك اػػػِّ  حهػػػلـ كنبلػػػر كبُػػػلر ب قكاّ ػػػِ ِكذاِّ ػػػِ ِكسػػػرار ِب ٌ ػػػ

،ؿ سلاريبِ ان حهل ػِ لػـك اَّسػِب. قػِؿ ان  اػِّ   ِس،هن َِفكظن ذو س
ـي اّساـر كىِىٍنفى ) ف  ىٍ،بىٍر ًبٍِّقىٍكًؿ ذىًإـ لي لىٍاهى  {ٕ طل (}كىاً 

ػػػػػكفى ) كقػػػػػِؿ ان  اػػػػػِّ   ِي ػػػػػِ  ىٍي ي ِى ـي  لىٍاهىػػػػػ ػػػػػفى اٍّقىػػػػػٍكًؿ كى ًِ ٍبػػػػػرى  ـي اٍّ،ى  ًإـ ػػػػػلي لىٍاهىػػػػػ
ٍلئنِ ِىٍك  يٍنفيػػكهي ذىػػًإـف اّهـػػلى يىػػِفى ًبييػػؿا ًإف  يٍبػػديكا  ىػػ)  ِّ ػكقػػِؿ  اػػ .{َُُبلػػِإ (}اي 

ػػِ ِن ًهل كا بًػػًل ًإـ ػػلي )    كقػػِؿ  اػػِّ {َْٓزاب  (}اي ىػػٍوإو حى ـٍ ِىًك اٍ،بىػػري كا قىػػٍكّىيي كىِىًسػػرُّ
ديكرً  ُُّ ًهلـه ًبذىاًت اّ ـٍ  ىػرى )   ل ِِ ي ِ قِؿ ان  اِّ كان ِا ِ ِ {ُّاِّهؾ  (}حى ِىّى

ػػف ـ ٍ،ػػكىل ثىلثىػػنو ًإال ِىـف اّهـػػلى لىٍاهىػػ ًِ ػػِ لىييػػكفي  ِى ػػِ ًذػػو ايٍرًض  ِى ِكىاًت كى ِى ػػِ ًذػػو اّـسػػ ِى ـي 
ـٍ  اىبيػ ِى ف ذىًّؾى كىال ِىٍيثىرى ًإال  يكى  ًِ ـٍ كىال ِىٍد ى   سىنو ًإال  يكى سىًِدسيبي ٍِ ـٍ كىال نى  يكى رىاًبايبي
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هيكا لىٍكـى اٍّ  ًِ ِ حى ِى ِ يىِ يكا ثيــ لي ىبائيبيـ ًب ِى ًهلـه ِىٍلفى  ًن ًإـف اّـهلى ًبييؿا  ىٍوإو حى ِى (}اِّ،ِدّن ًقلىِ
  ٕ} 

م ِػػػِ  قُػػػده ِػػػف  ظػػػرات نِئ ػػػن  كان لاهػػػـ ِػػػِ  ا لػػػل َريػػػِت ايحػػػلف
ػػن  ػػديكر)   قػػِؿ ان  اػػِّ . َِِر ُُّ ػػِ  يٍنًفػػو اّ ِى ًِئ ىػػنى ايٍحػػليًف كى ـي نى غػػِذر  (}لىٍاهىػػ

ُٗ }   
بَِ ل ك اػػػِّ  قػػػػد سػػػػِ  ان سػػػػ فٌ ِ  كقػػػد ِنبػػػػر اّقػػػػرهف اّيػػػرلـ َِِػػػػدنا

إت  ،ِدّػػل ك  ػ يو إّلػل ِػف زك،بػػِ م كبػلف ِِػِرة ،ػِ اَّػكار اّػذم ،ػرل بل ػػل
ٍكً،بىػِ كى ىٍ ػ ىًيو ًإّىػ  اّهـػًل )  اِّ   قِؿ ان  ًِدّيؾى ًذػو زى ًِ ى اّـهلي قىٍكؿى اّـً و  ي،ى قىٍد سى

لره  ًُ ل ه بى ًِ ِ ًإـف اّـهلى سى ِى يي ِكيرى َى ِى ي  ى  {ُاِّ،ِدّن  }(كىاّـهلي لىٍس
ريػو ان  -حف حِئ ػن .َِد..  قِؿ ا ِِـ ِ قِؿ ابف يثلر ذو  فسلره

ّػ  م ّقد ،ِإت اِّ،ِدّن إ قِّت  اَِّد ن اّذم كس  سِال ايُكات -ح بِ
م حز ك،ؿ  ِك ِ ذو  َِلن اّبلت ِِ ِسِ  ِِ  قكؿ ذ  زؿ انم  يهِل  اّ بو 

ًِ ى اّهـػػػلي قىػػػٍكؿى اّـ ًػػػو  ي،ى ) ػػػ ٍكً،بىػػػِقىػػػٍد سى لػػػن ك يػػػذا.. ركاه اّػػػ  هنػػػر ا  (ًِدّيػػػؾى ًذػػػو زى
لد  اهلقن   ِ.اّبنِرم ذو ي ِب اّ َك
م  سػػِف ِكقكاّػػػل حِػػػِؿ ا ِاّيػػػكف لسػػ،ؿ  فٌ د ِكاّاهػػـ اَّػػدلث ح ػػػدِِ ِيػػ

ذػػِن  ذّػػؾ قػػد حـبػػر حػػف  ػػذا اِّا ػػ  بهفػػظ )االس  سػػِخ(اّقػػرهف اّيػػرلـ قبػػؿ  ذػػإفٌ 
قلِِػػػن بِػػػِ ذاهػػػكا ذػػػو اّػػػد لِ ب اػػػداد م ّػػػف لنبػػػر حبػػػِده لػػػـك اّ سػػػبَِ ل ك اػػػِّ 

م بػػؿ لاريػػبِ يِػػِ  ػػو ِِػػِِبـ    ذاهػػت يػػذا كيػػذا بػػ ف لقػػكؿ ّابػػدهم ِذاػػِّبـ 
ك م يِػػػػِ لس  سػػػػ  اِّػػػػرإ اّلػػػػكـ ُػػػػكر ل ِك ي ِبػػػػل ِِس  سػػػػنن طبػػػػؽ ايُػػػػؿ 

ؽا ًإـ ػِ ييـ ػ)   )، سل ل( ك َك ذّؾ. قِؿ ان  اِّ  َى هىٍلييـ ًبٍِّ بي ىِ لى ًطؽي حى ِ  ىذىا ًي ِى
هيكفى  ِى ِ يي  يـٍ  ىٍا ِى  .{ِٗاّ،ِثلن  (}ا ىٍس ى ًس ي 

ذػػِن سػػبَِ ل ك اػػِّ  لػػـك اَّسػػِب سػػلارض حهػػ  حبػػده ِػػِ يػػِف لقػػكؿ 
كلاِؿ يِِ لارض ِػِ لسػِ  )اّ هفزلػكف( حهػ  اّ ػِس ُػكر ـ ِ َريػن  ِطقػن 
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ف كقت يِف َ   باد ِ يِِ يِ ت ذو اّكاق  اّ و لِيف  يرار حريبِ ذو ِمٌ 
 حكاـ كل سِ ِ َُِببِ.حهلبِ اي  ِرٌ 

ؾ  را ػِم م ذإف ّـ  يف  راؾ ذإٌ ػ اّهبـ ا،اه ِ ِف اّذلف  ابدؾ يِ  ِ  راؾ
 اّهبـ هِلف.
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 الدرس السادس والعشرون
 ِباْلَحق ( َس الَِّتي َحرََّم الّمُو ِإالّ ُموْا النَّفْ تُ )َواَل َتقْ 

ػَبل هّػل رسكؿ ان كحهػ  بسـ ان كاَِّد ن كاُّلة كاّسلـ حه   ُك
ف كااله.  ِك

 ّؾ ِف ذ،ِة اّنلر ك اكذ بؾ ِف ذ،ِة اّ ر.اّهبـ إ ِ  س 
 ل   ػك اّقِ ػؿ سػِف ال يٌ ػ ِع ذو اّد لِ اّلكـ ف لق ػؿ ا  سػِف ِنػِه ا 

يػف ّيك ػػل ا ِػػف ح ػػلر ل. ك كاَػػدٌ ِنػػِ اّقِ ػػؿ ِك ِبػػِه اك اب ػل ِك ابػػف حِػػل ِ م ّك
رباػن ِ ػزؿ حهل ػِ قبػؿ م كقد  ص اّقرهف اّػذم ِه  سِف ب،رلرة غلر ذ ِع ق ؿ ا 

 {ّٖاّ ،ـ  (}ِىال  ىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى ِيٍنرىل)  ِ ح ر قر ن 
ك ذه ِف حِدات اّ،ِ هلن اّ و ِِ  زاؿ طِئفن ِف اّ ِس   نذ ببِم كقػد 

م كاَُِّػف    اّقِ ؿ بغلػر َػؽ  ثلثنالٌ ل ال لس َؽ اّق ؿ إ ٌ ف ّ ِ ا سلـ ِبل
   م ذقػػد ،ػػِإ ذػػو اُّػػَلَلف حػػف ابػػف ِسػػاكد  ِر ػػد حػػف دل ػػلاّزا ػػوم كاّ

و  ٌ م ِك ان الٌ   ال لَؿ دـ اِرئ ِسهـ ل بد ِف ال إّل إقِؿ  قِؿ رسكؿ ان 
كاّ ػػِرؾ ّدل ػػل م كاّػػ فس بػػِّ فس م   اّثلػػب اّزا ػػو   بإَػػدل ثػػلثالٌ رسػػكؿ ان إ

 كد كاّ سِئو.ادِبك اِّفِرؽ ّه،ِِحن. ركاه 
دـ ِسػػهـ  ال لَػػؿٌ  قػػِؿ   ف رسػػكؿ ان ن حبػػِ ِكحػػف حِئ ػػن ريػػو ا

ا ذلق ػػػؿم م كر،ػػػؿ ق ػػػؿ ِ اِػػػدن  ر،ـ  زافو َُِػػػف ليػػػ  بإَػػػدل ثػػػلث نُػػػِؿالٌ إ
ل  سلـكر،ؿ لنرج ِف ا  ِرب ان كرسّك م ذلق ؿ ِك لُهب ِك ل ف  ِف م َك

 رض.اي
حهلػػل بِِّثػػؿم  ف  ػػردٌ  ِِػػف ظهِػػؾ ذهػػؾ ِإذا ِردتى اف   نػػذ َقػػؾ يػػِِلن 

ذػػإذا زدتى حهػػ  م ك هطِػػل يِػػِ ّطِػػؾ م ك ريهػػل يِػػِ ريهػػؾ م ِ سػػبؾ ذ سػػبل يِػػ
ذا  ف ي ػػػتى ِا ػػػدل حهلػػػؾب  ببػػػذه اّزلػػػِدة ح ػػػد ان ِا ػػػدلنِ باػػػد ِذّػػػؾ  ُػػػ م كا 

ػػػبرت ذبػػػك نلػػػر ّػػػؾ ػػػ حفػػػكت ُك ٌِ ّػػػ  اّق ػػػؿ ذ يػػػكف قػػػد ِ إذا بهغػػػت اّزلػػػِدة إم ِ
 طلؽ.ِف ِحظـ اّ،رائـ حه  ا  ار يبت ،رلِن  ادُّ 
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كؿ ِِ لقي  بلف اّ ِس   "ِِؿ  قِؿ رسكؿ ان ق حف ابف ِساكد 
ذم كاّ سِئو كابف ِِ،للـك اّقلِِن ذو اّدِِإ" ركاه اّبنِرم ِك  سهـ كاّ ِر

ا،  بكا اّسب  اِّكبقِت قلػؿ   قِؿ  ف رسكؿ ان ِ بو  رلرة كحف ِ
ػػِ  ػػف؟ قػػِؿ  اّ ػػرؾ بػػِن ّسػػَرم كق ػػؿ اّػػ فس اّ ػػو َػػـر م كا لػػِ رسػػكؿ انم ِك

ػػػؼم كقػػػذؼ ِك ـ ميػػػؿ ِػػػِؿ اّل ػػػلبػػػَِّؽم ِك الٌ ان إ و لػػػـك اَّز يػػػؿ اّربػػػِم كاّ ػػػّك
سهـ كابك داكد كاّ سِئو.. اَُِّ ِت اّغِذلت اِِّؤ ِت  ركاه اّبنِرم ِك

، ػػكده  بهػػلس بػػثٌ قػػِؿ  "إذا ُِػػب  إ حػػف اّ بػػو  كحػػف ِبػػو ِكسػػ  
ِن كذرقبـ ك  ر ـ ذو ِ َِإ اي ّبسػ ل اّ ػِج ِ ِرض "ذلقػكؿ ِػف ِنػذؿ اّلػكـ ِسػه

 َػثٌ ذل،ػوإ  ػذا )ذل،ػوإ َِػد اّ ػلِطلف إّػ  إبهػلس( لقػكؿ ّػـ ِزؿ بػل )ِ قِؿ 
غرا بهػلس ِس ُػؽ زك، ػل( َ ػ  طهػؽ اِِر ػل ذلقػكؿ )إاّر،ؿ اِّسهـ حه  طل

 ذا )كل،وإ  لطِف هنر( ذلقكؿ كل،وإ  نرل محِهل( لك ؾ ِف ل زكج ِف ِ
 ِػِ ف لبرٌ ِّدلػل )ذ ذا ِػِ ِكسػِإ إّلبِػِ( ذلقػكؿ   لك ػؾ زؿ بػل َ ػ  حػؽ كاّػـ ِ

ا )كل،ػػػػوإ  ػػػػلطِف ثِّػػػػث( ذلقػػػػكؿ  ّػػػػـ ِزؿ بػػػػل ّلبِػػػػِ( كل،ػػػػوإ  ػػػػذ)كلَسػػػػف إ
ػػػ)بِّر،ػػػؿ اِّسػػػهـ( َ ػػػ  ِ ػػػرؾ ذلقػػػكؿ ِ ػػػت ِ ِن ِ ذاهػػػل( كل،ػػػوإ  ػػػذا  ػػػت )ِاظ

ل َثٌ  لطِف راب ( ذلقكؿ ) بهلس( ّـ ِزؿ بل )ّـ ِزؿ بِّر،ؿ اِّسهـ ِ )كل،وإ
ػػحهػػ  ق ػػؿ ِ ِن ػػنلػػل اِّسػػهـ( َ ػػ  ق ػػؿ )كسػػفؾ د ِن اظِػػِ حِهػػل( لقػػكؿ )ِِ( ذِ َرا

 ركاه ابف َبِف ذو َُلَل..   ت م كلهبسل اّ ِجِ ت ِ
ػػػكر اّ ػػػو ال  فٌ   "إ كقػػػِؿ ابػػػف حِػػػر ريػػػو ان ح بِػػػِ ِػػػف كرطػػػِت ايِي

كقػػ   فسػػل ذلبػػِ سػػفؾ اّػػدـ اَّػػراـ ج )كال ِنهػػص كال ِ ،ػػ  ِ بػػِ( ِّػػف ِِنػػر 
قل(" ركاه اّبنِرم كاَِّيـ كقِؿ َُل  حه   رطبِِ.  بغلر َهل )َك

ِن ف لق ؿ اّر،ؿ ر،لن ـ  ذه اّكرطِت ِِكحظ ِ بػِن بغلػر َػؽ ِ ِِؤ نػ ِسه
حػف حبػدان بػف حِػرك قػِؿ   م ركل ابػف ِِ،ػل ّسػبب ال لك،ػب اّق ػؿاك لق هل 

ك ذػػػو حِػػػرة اّقيػػػِإ م َ،ػػػن اّػػػكداع ِ ِرلػػػت رسػػػكؿ ان لطػػػكؼ بِّيابػػػن )ذػػػو
ػػػِ ِحظػػػـ  ػػػاِئر اِّسػػػهِلف( كلقػػػكؿ  ِػػػِ ِنِطبػػػِ اّيابػػػن اّ ػػػو  ػػػو ِ طلبػػػًؾ ِك
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ِ ِ ِ احظـ َِر ًؾ ِطلب رلًَؾ ِك ػن كاّػذم  فػس ِم حظًِؾ ِك َِػد بلػده َِّر
ف ح د ان ِ  حظـ ِف َِر ًؾ ِِّل كدِل.اِِّؤ

 ؿ بِِّدل ن ق لػؿ كركل اّبلبقو حف ابف حبِس ريو ان ح بِِ قِؿ  قي 
قػػِؿ  لػػِ اِّ بػػر. ذ ّػػـ لاهػػـ ِػػف ق هػػل ذُػػاد اّ بػػو  حهػػ  حبػػد رسػػكؿ ان 

م ّػػك ا، ِػػ  ِ ػػؿ اّسػػِِإ ِك ػػِ ذػػليـ كال لاهػػـ ِػػف ق هػػل م ق لػػؿ ق ػػؿ بػػِ اّ ػػِس لي لٌِ 
ف( ّاذببـ ان إرض حه  ق كاي  ف لفاؿ ِِ ل ِإ. ِالٌ ؿ اِرئ )لا و ِِؤ

    قػػِؿ بػػو بيػػر حػػف اّ بػػو ركل اّطبرا ػػو ذػػو اُّػػغلر ِػػف َػػدلث ِك 
ِ حهػ  بـ ان ،ِلانػرض ا، ِاػكا حهػ  ق ػؿ ِسػهـ ّيػبٌ ِ ؿ اّسػِكات كاي فٌ ّك ِ

 ذو اّ ِر. ك،ك بـ
 قػػِؿ   بػػو  رلػػرة ريػػو ان ح بِػػِ حػػف رسػػكؿ ان ِم سػػالد ِككحػػف ا

ف ي فٌ ّك ِ بـ ان ذػو اّ ػِر.  ركاه يػبٌ ا ؿ اّسِِإ كايرض ا  ريكا ذو دـ ِػِؤ
ذم كقِؿ  َسف غرلب.  اّ ِر
ك ِكذو ركالن البف ِِ،ل ا ؿ سِكا ل ِك ؿ ِريل ا  ريكا ذو دـ  فٌ   ّك

ف ي  دنهبـ ان اّ ِر.ِِؤ
  َِِد نهلؿ  راس "قِؿ ابػف اّاربػو كثبػت اّ بػو  قِؿ َِقؽ اّ رغلب

حف ق ؿ اّببلِن بغلر َؽ كاّكحلد ذو ذّؾ ذيلؼ بق ؿ ا دِو ذيلػؼ بِِّسػهـ 
يبػػػر ازلػػػزم ذػػػو  ػػػرح اّ،ػػػِِ  اُّػػػغلر ذبػػػك ِذيلػػػؼ بػػػِّ قو اُّػػػِّ  "كقػػػِؿ اّ

ِن  ِِف   دٌ ِ ِِ لاذب حذابن اّيبِئر باد ا  راؾ بِن كقِؿ اَّف و  ذِف ق ؿ ِسه
ف ح ػػد انِ م ذاػػف  زاؿ اّػػد لِ ّػػك ذػػرض ذّػػؾ" ذّػػؾ ّاظػػـ ِيِ ػػن اِّسػػهـ كاِّػػِؤ
 كف ح د ّزكاؿ اّد لِ ِ قِؿ   اّ بو  فٌ بد ان بف حِرك ريو ان ح بِِ ِح

ذم ِرذكحن  ان ِف ق ؿ ر،ؿ ِسهـ كقكذن .  ركاه ِسهـ كاّ سِئو كاّ ِر  ِ.ِ ِك
ّػزكاؿ اّػد لِ )نراببػػِ  قػػِؿ    رسػكؿ ان فٌ ِ كحػف اّبػراإ بػػف حػِزب 

ف بغلػر َػؽ بِ( ٍِ كف حه  ان )ِكلسر ِكنؼٌ كذ ِؤ ِ يهٌ  . ح ده( ِػف ق ػؿ ِػِؤ
 س ِد َسف.بإ ركاه ابف ِِ،ل
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  ق ػػؿ كركل اّ سػِئو كاّبلبقػو ِػف َػدلث برلػدة قػِؿ  قػِؿ رسػكؿ ان 
ف ِ  حطـ ح د ان ِف زكاؿ اّد لِ.اِِّؤ

ف ِان سػبَِ ل لغيػب  فٌ كاِّا    ِ ِِػِ لغيػب ّػزكاؿ   ػدٌ ّق ػؿ اِّػِؤ
 اّد لِ.

ِػػف ِحػػِف  كركل اّبلبقػػو ِػػف َػػدلث ابػػف حِػػر قػػِؿ  قػػِؿ رسػػكؿ ان 
ِن ان.حه  دـ اِرئ ِسهـ ب طر يهِن يي    ب بلف حل لل هلس ِف َر
 قػػِؿ  ِػػف ق ػػؿ ِِؤ نػػػِ حػػف رسػػكؿ ان  كحػػف حبػػِدة بػػف اُّػػِِت 

بػك داكد ِم  ال . ركاه ِ كال حػدالن  ِذِغ بط )كذرح( بق هػل ّػـ لقبػؿ ان ِ ػل ُػرذن 
 لقبؿ ان ِ ل  كبن كال ذدلنم كقلؿ اِّا    ال لقبؿ ان ِ ل ذرلين كال  ِذهن.

لقػكؿ  يػؿ ذ ػب حسػ   قِؿ  سِات رسػكؿ ان  بو اّدرداإ كحف ِ
بػػػك داكد كابػػػف . ركاه ِ  اّر،ػػػؿ لِػػػكت ِ ػػػرينِ ِك لق ػػػؿ ِ اِػػػدناالٌ ان ِف لغفػػػره إ

 س ِد.كقِؿ َُل  ا  اَِّيـَبِف ذو َُلَل ك 
ػػل ػػزىهؤيهي )    كذيػػر ابػػف يثلػػر ذػػو  فسػػلر قّك ػػدنا ذى،ى ِا ُِّ ىاى ٍؤًِ نػػِ  ِي ػػف لىٍق يػػٍؿ  ِى كى

ػػِ ِن ًظل ػػذىابنِ حى ػػـد ّىػػػلي حى ّىاى ىػػلي كىِىحى هىٍلػػػًل كى ًِّػػدنا ًذلبىػػػِ كىغىًيػػبى اّهٌػػلي حى ـي نى بىػػـ  اّ سػػػِإ  (}،ى
ّٗ}. 

ذا اّػذ ب اّاظػلـ اّػذم  ػك يلػد ِّػف  اػِط   ػك ذا  بدلد  ػدلد ككحلػد ِ
ِقركف بِّ رؾ بِن ذو غلر ِِ هلن ذو ي ِب ان َلث لقػكؿ  اػِّ  ذػو سػكرة 

ػـرـى اّهـػلي )  اّفرقِف َى ػرى كىال لىٍق يهيػكفى اّػـ ٍفسى اّـ ًػو  ِى ى اّـهًل ًإّىبنػِ هنى كىاّـًذلفى ال لىٍدحيكفى 
ِىف لىٍفاىٍؿ ذىًّ ًإالٌ  ؽا كىال لىٍز يكفى كى َى ِ ًبٍِّ ِن  [{ٖٔاّفرقِف  (}ؾى لىٍهؽى ِىثِى

ا... كقػد يػِف ابػف حبػِس كا لِت كايَِدلػث ذػو  َػرلـ اّق ػؿ يثلػرة ،ػد  
ف حِػدن  ل ال ٌ لرل ِ دـ َػدث ِ  ػابن   َػدث ِ ه ام كقػِؿ اّبنػِرم كبػن ّقِ ػؿ اِّػِؤ

قػِؿ  ان هػؼ ذلبػِ )ذػو  ػذه   سِات ابف ،بلر  َدث ِ اِّغلرة بف اّ اِِف قِؿ
هػتي كذن )ِم ان هف ؿ اّيا لن( ِ فم ِّػل  كبػن ِـ ال( قػِؿ ذَر كا )ذو قِ ؿ اِّػِؤ

ػف لق ػؿ ِِؤ نػس ذسػ ّ ل ح بػِ ذقػِؿ   ّزػت  ػذه ا ّ  ابف حبِإ ا ِ ِ اِػدن لػن )ِك
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ػػِ  سػ نبِ  ػوإ... )كحػػف( سػالد بػف ،بلػػر ذ،ػزاؤه ،بػ ـ(  ػو هنػػر ِػِ  ػزؿ ِك
ػػ)ِ ػػللين ِيؤٍ   )  اػػِّ  ِ( قػػِؿ  سػػ ّت ابػػف حبػػِس حػػف قّك ػػف لىٍق يػػٍؿ  ِى ػػدنا كى ِا ُِّ ىاى ًِ نػػِ 

ـي  بىـ  زىهؤيهي ،ى  ذػذيرت ذّػؾ ِّ،ِ ػد ذقػِؿ إالٌ م قِؿ... ذ،زاؤه ،ب ـ كال  كبن ّل ( ذى،ى
 ِػػِ يػػؼٌ  ِ ح ػػد ابػػف حبػػِس باػػدِػػف  ػػدـ... كحػػف سػػِّـ بػػف ِبػػو اّ،اػػد قػػِؿ  يٌ ػػ

ِ بُػػره ذ  ػػِه ر،ػػؿ ذ ػػِداه   لػػِ حبػػد ان بػػف حبػػِس ِػػِ  ػػرل ذػػو ر،ػػؿ ق ػػؿ ِِؤ نػػ
ا ػل ِكحػدٌ اؤه ،ب ـ نِّدن ا؟ ذقِؿ  ،ز ِ اِدن  ِ ّػل حػذابن  ا ذلبػِ كغيػب ان حهلػل ّك

ِ حظلِِم قِؿ  َن ثػـ ا  ػدل؟ قػِؿ ابػف حبػِس  ِذِرلتى إف  ِب كهِف كحِؿ ُػِّ
ٌ ػػػ  ّػػػل اّ كبػػػن كاّبػػػدل؟ كاّػػػذم  فسػػػو بلػػػده ّقػػػد سػػػِات  بػػػليـ  ػػػل ِك ُِّ  ثيه ػػػل ِي

ف ِ اِػػػدنا.... لػػػ  و اِّق ػػػكؿ ِ اهقنػػػِ لقػػػك  بإَػػػدل لدلػػػل ؿ  ثيه ػػػل ُِّػػػل قِ ػػػؿ ِػػػِؤ
بض كقػد ِنػذ كقػ)ِم  ل،ػوإ اِّق ػكؿ لػكـ اّقلِِن...قِ هل بلػده اينػرل  ِ هبسنِ

ِػػػؿ ِرسػػػل بِّلػػػد اي نػػػرل(   ػػػنب ِكدا،ػػػل ) سػػػلؿ حػػػركؽ ح ػػػؽ قِ هػػػل بلػػػد َك
ػػ ِن  ِ َ ػػ  لػػ  و بػػل )َ ػػ  لػػ  و بقِ هػػل( اّاػػرش ذلقػػكؿ اِّق ػػكؿ ّػػربا اِّق ػػكؿ( د

ـى    لػػِ رب سػػؿٍ     ػػذا ق ه ػػو كذػػو ركالػػن لقػػكؿ اِّق ػػكؿ اّاػِِّلف ق ه ػػو؟   ػػذا ذػػل
ػػػػذم. ّػػػػ  اّ ػػػػِر. ركاحزك،ػػػػؿ ّهقِ ػػػػؿ    اسػػػػتى كليػػػػذ ب بػػػػل إذلقػػػػكؿ ان  ه اّ ِر

س ل اّطبرا ػو ذػو اي قػِؿ  ذلبػكم ذػو اّ ػِر سػبالف كسػط كذػو ركالػن ِنػرل َك
ِف ذ ب ِ كيذّؾ ركاه اّ سِئومم  نرلفنِ   زلد بف  ل ال  كبن ّل ِف اّسهؼ ٌ ِك

ِف كحبلػػد بػػف ثِبػػت كابػػك  رلػػرة كحبػػد ا ن بػػف حِػػرك كابػػك سػػهِن بػػف حبػػد اّػػَر
سػػف م حِلػػر  م كاّيػػَِؾ بػػف ِػػزاَـ  قهػػل بػػف ِبػػو َػػِ ـ ِسػػ  دلف كق ػػِدة م َك

   ل،ػوإ اِّق ػكؿ ِ اهقنػِ ّ  َِِدلث يثلرة ِ بِ اَّدلث اِّ قدـ ذيػرهذو ذّؾ إ
درلػس قػِؿ  سػِات كـ اّقلِِن... ِك بِ قِؿ ا ِػِـ َِِػد... حػف ِبػو إبقِ هل ل
 الٌ  ِف لغفػػػره إذ ػػػب حسػػػ  ان لقػػػكؿ  يػػػؿٌ  لقػػػكؿ سػػػِات اّ بػػػو  لػػػن ِاِك 

 ِثؿ  ذا اَّدلث. . كقد ِرٌ م ِك اّر،ؿ لق ؿ ِِؤ نِ ِ اِدنا اّر،ؿ لِكت يِذرنا
ػػن كنهفبػػِ ِكاّػػذم حهلػػل  ِا اّقِ ػػؿ ّػػل  كبػػن ذلِػػِ  فٌ اّ،ِبػػكر ِػػف سػػهؼ ايي

ِم ذػإف  ػػِب كن ػ  كنيػ  كحِػػؿ حِػلن ُػِّبل ػل كبػلف ان حػػز ك،ػؿ  ؿ بػػدٌ  َن
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ل ل ػ رط ذػو ٌ ػ ِان سلئِ ل َس ِت كحـكض اِّق كؿ ِف ظلِ ػل ِكريػِه م إالٌ 
ِ َن ّهِق كؿ حه  قِ هل َقػلف َقنػِ  ِك  ذّؾ ذإفٌ م  اّ كبن ِف  يكف ُِدقن  ُك

ق ػِ ػ هنػر لػـك اّقلِِػن ذو اّػد لِ َك ٌِ ِ َقػل حهلػل ذػو اّػد لِ ذلطِّػب بػل ِ هػل م ذ 
ٌِ م كذككه  ف م كب  ظن ثلثن ِياِؼك بدذ  دلن ِغهـ قِ ؿ ِِ بق ؿ اّكليكف ذّؾ إ

ػوٌ  ِِػر اِّق ػكؿ بػدذ   لدذ   ذه اّدلػن اّقِ ػؿ  فسػل ال ح ػلر ل م  ػذا إف قبػؿ ّك
ًّلاػػػًل )ِػػػف اّق ػػػؿ. قػػػِؿ ان  اػػػِّ    اّدلػػػن بػػػدالن  اىٍه ىػػػِ ًّكى ػػػِ ذىقىػػػٍد ،ى ٍظهيكِن ِى ػػػف قي ًػػػؿى  ِى كى

كرناسيٍهطىِ نِ ذىلى ليٍسًرؼ ذاو اٍّقىٍ ًؿ ًإـ لي  ُي  ٍ ِى  .{ّّسراإ  ا (}يىِفى 
ػػػل  اػػػِّ   )ذػػػل لسػػػرؼ ذػػػو اّق ػػػؿ( لا وا ٌ ػػػ ػػػو ِكقّك ِِػػػر  ل ال ل،ػػػكز ّػػػّك

لق ػػؿ غلػػر اّقِ ػػؿ يػػ ف لق ػػؿ اب ػػل ِك  ك ِفاِّق ػػكؿ ِف لِثػػؿ بِّقِ ػػؿ باػػد ق هػػل ِ
 ك ابف حِل.ِبِه اك ِنِه ِ

 دِلػػلفمل َػؽ ِػف َقػكؽ ا ِكِػِ ِطِّبػن اِّق ػكؿ اّقِ ػؿ لػكـ اّقلِِػن ذإٌ ػ
ف ِػػف َػػؽ اِّق ػػكؿ لػػـك اّقلِِػػن ِ ذػػإفٌ م ذَ ػػ  إذا  ػػِب اّقِ ػػؿ ك ػػِب ان ح ػػل 

ّبلػن كلنِطػب  لقبض حه  اّقِ ػؿ كلػ  و بػل  َػت اّاػرش كلقدِػل ّهَِيِػن ا
ـى ق ه ػو؟ ذػإف يػِف اّقِ ػؿ قػد  ػِب  ل ك اِّ اِّق كؿ ان سبَِ    رب سؿ  ذا ًّ

ؿ بل بِِ ب ف لاطػو اّقِ ػؿ ان سبَِ ل لفُ ذإفٌ م  كبن ُِدقن ك ِب ان ح ل 
ثػػـ لػػدنؿ م ل ّهِق ػػكؿ ِػػف َسػػ ِ ل ِكحِِّػػل اُّػػَِّن َ ػػ  لػػكذو اِّق ػػكؿ َقٌػػ
َسػ ِت  ك يػؼً  اّقِ ؿ اّ، ن بِِ ذيؿ كبقػو ح ػده ِػف َسػ ِتم ذػإذا ّػـ  ػكؼا 

اّقِ ؿ َؽ اِّق كؿ لاكاض ان اِّق كؿ بِِ ل ِإ ِف ذيػهل ِػف قُػكر اّ، ػن 
 ذّؾ.ك الِبِ كرذ  در، ل ذلبِ ك َك 

ِػػػن ا فٌ ذّػػػؾ ِ ف لافػػػك ان حػػػف ن ككذِئػػػل بِػػػِ كحػػػد بػػػل اّ ػػػِئبلف ِِػػػف َر
ِت حه  ذّؾ ماّقِ ؿ كال لدنهل اّ ِر  ِ ِك َن ل ّي ٌ  ؛ ي ل  ِب كهِف كحِؿ ُِّ

ل ال لافػك ل إذا يِف لافك حف َقكقػل سػبَِ ل ذإٌ ػسبَِ ل ك اِّ  ِف حداّ ل ِ ٌ 
هػل ذلاطػو ان اِّق ػكؿ َقػل  حهػ  قِ ذبػذا اِّق ػكؿ ّػل َػؽ  م حف َقكؽ حبػِده 

ـ  بؽ م ف لكذو َقل ب ف ل نذ ِف َس ِت اّقِ ؿ م ذإذا ذ لت َس ِ ل قبؿ ِ ّك
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ذِن سبَِ ل ح دئػذ  م ايد   ِ بِ ّلدنؿ ببِ اّ، ن  اَّدٌ ح ده ِف َس ِت إالٌ 
 لريو اِّق كؿ.

ػن كابػف  ٌ  ذير ي ب  ِرل  ايدب ِ ل َلف اس ارت اَّػرب بػلف حػز اّدّك
ػن بػكزلره حػزٌ حِل حيد ا ن ظفػر حيػد اّدّك ػن ِ ّدّك بػو طػِ ر َِِػد بػف اّدّك

ػػػل ّهفلهػػػن  كحِػػػره  لػػػؼ م ذق هػػػل ثػػػـ ُػػػهبل ح ػػػد داره ببػػػِب اّطػػػِؽ م  قلػػػن ذطَر
هب رثِه ِبك اَّسف َِِد بف م كنِسكف س ن  ُي  ِِ حِراف لاقكب اي بِرم ّك

   د اّادكؿ ببغداد بقُلدة ِطهابَِ ػ( ِِّٖ)ت 
هيك  ذو اَّلِة كذو ا  ّىَؽ   هؾ إَدل اِّا،زات        ِِِّت   حي

ػػـ لسػػِ  بِثهبػػِ حػػف ُِػػهكب حظػػـ اِّراثػػِػػف ِ اػػدُّ ك ػػذه اّقُػػلدة  ي  و ّك
ن اّذم ُهبل  ِ ٌ  فٌ َ   إ    ّك يِف  ك اُِّهكب كقلهت ذلل.حيد اّدّك

 ػػذه اّركالػػن ايدبلػػن اّ ػػو َُػػهت ذػػو اّػػد لِ  ػػذير و بِِّ ػػبد ايينػػركم 
اِّق كؿ ل نذ ِف اّقِ ؿ  فٌ َيـ ان بل بِِ كيلؼ ِاِّق كؿ ّلَلف لقؼ اّقِ ؿ ك 
  بَِّػػدٌ الٌ سػػل ِػػف َسػػ ِ ل كال لفػػكز ِػػف اّ، ػػن إَ ػػ  ليػػِد لفهم ِذيػػؿ ِحِِّػػل 

ِػػػف ان سػػبَِ ل لث ػػو حهػػػ  اِّق ػػكؿ كلرذػػ   فٌ م كيلػػػؼ ِ د ػػ  ِػػف در،ِ بػػِاي
كارلبػِ ِػِ ف ل نذ ِف قُكر اّ، ػن    ل كدر،ِ ل َ   لنلره ان ِ ك الِبػِ َك

ف لريػػو اِّق ػػكؿ كلافػػك حِػػِ بقػػو ّػػل ِػػف َػػؽ حهػػ  قِ هػػل م إ ِػػف ِ،ػػؿ ِ ػػِ
  اّقِ ػػؿ ِػػِ  ٌِ ػػل ربٌ ٌ ػػ  إ اقػػكؿ ِك ػػِ ا ػػذير  ػػذا اِّكقػػؼ ِػػف ِكاقػػؼ لػػـك اّقلِِػػن
 اّلـك بِِ ذِز بل اِّق كؿ. ذو  ذا اِّكقؼ اّاظلـ ّك يِف  ك اِّق كؿ ؛ ّلفكز

كاقبي ِ اّلؾ غلر  لِ ك ظِِّلف ك ، ِ ِف ذ  ن اّداّهبـ ال  ِ  ِ قِ هلف ِ
 ِلف. ِف ك لف اّهبـ ه
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 السابع والعشرونالدرس 
 ة األربعةاعتقاد األئمّ 
ػػػَبل بسػػػـ ان كاَِّػػػد ن كاُّػػػلة كا ّسػػػلـ حهػػػ  رسػػػكؿ كحهػػػ  هّػػػل ُك

ايئِػػن ايرباػػن اّػػذلف حِ ػػكا ذػػو  ا ِػػف اِّسػػهِلف لظ ػػكف ِفٌ يثلػػرن  ذػػإفٌ  كباػػد مم
ػاّقػرف اّثػِ و كاّثِّػث ِػف اّب،ػرة م  ِن ِ ّػـ ليك ػكا لا ػكف بِّاقلػدة م كل سػبكف دائ

 ّ  ِف ،ِؤكا باد ـ ِِف حِ كا ذو اّقرف اّثِِف ِف اّب،رة . إ ذا  اّفيؿ 
ا ف ي ِب ِن ُػر  َػت ح ػكاف   اح قػِد ايئِػن ايرباػن م  كبلف لدمٌ 

ِّػػػػؾ م ِبػػػػو َ لفػػػػن  ِكَِػػػػد بػػػػف َ بػػػػؿ م  ػػػػ ّلؼ َِِػػػػد بػػػػػف م كاّ ػػػػِذاو م ِك
ِ ػػلػػذير ف نِػػلس م حبػػداَّر ٌِ ػػؼ ذػػو اِّقدِػػن ))ِ ِ باػػد ذقػػد قِػػتي ببَػػث اِّّؤ

ِػل ان ِكس  ّ لؿ در،ن اّدي كراه قػو ُِػكؿ اّػدلف  ح ػد ا ِػِـ ِبػو َ لفػن َر
 اػػِّ  كقػػد يػػِ ت اِّقدِػػن  هنػػلص حقلػػدة ايئِػػن اّثلثػػن   ِِّػػؾ كاّ ػػِذاو 

 كقد طهب ِ و باض اّفيلإ إذراد حقلدة  ؤالإ ايئِن اّثلثن(( م ِكَِد 
    و باض ِِ ،ِإ ذو  ذا اّي ِبكذلِِ ل  

ِػػن ان بابػػِده ِفٌ  ّيػػف ِػػف )قػػِؿ ابػػف  لِلػػن ذػػو ي ِبػػل م ا لِػػِف  )  َر
كغلر ـ يِ كا ل يركف حهػ  ِ ػؿ اّذلف ّبـ ّسِف ُدؽ يِيئِن ايربان  ايئِن

ػػفِت اّػػرب كيػػِ كا ِ فقػػلف  بـ ذػػو اّقػػرهف كا لِػػِف ُك اّيػػلـ ِػػف اّ،بِلػػن قػػّك
 .(حه  ِِ يِف حهلل اّسهؼ(

  .من أقوال أبي حنيفة في العقيدة 
ػػػػػل   كؿ م كيػػػػػِف ليػػػػػره ِف لقػػػػػ بػػػػػل ك ان إالٌ ف لػػػػػدحال ل بغػػػػػو يَػػػػػد ِ قّك

كبَػػؽ اّبلػػت اَّػػراـ م ِك بَػػؽ ِ بلِئػػؾ كرسػػهؾ م اّػػداحو   ِسػػ ّؾ بَػػؽ ذػػلف 
ػػػف ِقكاِّ ػػػار اَّػػػراـ  ُػػػؼ ان  اػػػِّ  بُػػػفِت اِّنهػػػكقلف م ك كاّػػػل   ال ل. ِك

ل بل يلؼ م ك ك قكؿ ِ ؿ اّس ن كاّ،ِِحن كغيبل كريِه ُف ِف ِف ُفِ 
لػد ك َََم ك ك لغيب كلري  م كال لقػِؿ   غيػبل حقكب ػل م كريػِه ثكابػل 

كال لقػِؿ  َََّػلس يك،ػكه نهقػل قل م كك،بػل ان ذكؽ ِلدلبـ ّلست ي لدم نه
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ذلػػػػل إبطػػػػِؿ اُّػػػػفن م ك ػػػػك قػػػػكؿ ِ ػػػػؿ اّقػػػػدر  لػػػػده قدر ػػػػل ِك  اِ ػػػػل ؛ يفٌ    
ذػػو اّسػػِِإ ِـ ذػػو ايرض ذقػػد و قػػِؿ   ال ِحػػرؼ رٌبػػ كقػػِؿ   ِػػفكاالح ػػزاؿ م 

ِذػو اّسػِِإ ِـ ذػو  ل حهػ  اّاػرش م كال ِدرم اّاػرشيفر م كيذا ِف قِؿ   إٌ ػ
ف ِق ايرض م  بِ ػلئ ل م وإ إالٌ  ػكاّل   كال ليكف ذو اّد لِ كال ذػو ا نػرة ِك

ػػده ال ليػػم إقػػرار بِّهسػػِف ك ُػػدلؽ بِّ،ى كقػػِؿ   ا لِػػِف  كف  ػػِف م كا قػػرار َك
ػػل ذػو حػػدـ إلِِ نػ ػؼ  )) قّك ِ م كقػِؿ   ا لِػػِف ال لزلػد كال لػػ قص . لقػكؿ اِّّؤ

ػػػل ذػػػو ا لِػػػِف م إٌ ػػػلزلػػػِدة ا  قػػػرار ل  ُػػػدلؽ ِػػػِف ك قُػػػِ ل م كقّك بِّ، ػػػِف كا 
فٌ  ػػل  ػػذا  ػػك اّفػػِرؽ بػػػلف لِػػِف م قؿ نػػِرج حػػف َقلقػػن ا اّاِػػ بِّهسػػِف م كا  ّك

ا سلـ    ِِّؾ ئِن دة سِئر ِكبلف حقلم ن ذو ا لِِف حقلدة ا ِِـ ِبو َ لف
سَِؽ كاّبنِرم كغلر ـ م كاَّؽ ِابػـ م كقػكؿ ِبػو َ لفػن  كاّ ِذاو ِكَِد كا 

كابف ِبو  اّبرٌ  ِ،ِ ب ّهُكاب م ك ك ِ ،كر ذو اَِّّلف م كقد ذير ابف حبد
ل م كان ِحهـ ((  اّاز ِِ ل ار ِفٌ   ِبِ َ بفن ر،  حف قّك

  :من أقوال ابن مالك في العقيدة
ابػػف ِِّػػؾ حػػف ُػػفِت ان ذقػػِؿ   ِِرك ػػِ يِػػِ يِ ػػت م كسػػئؿ م  سػػئؿ

كاالسػػ كاإ م  رش م ذقػػِؿ   اّيلػػؼ ِ ػػل  غلػػر ِاهػػكـيلػػؼ اسػػ كل ان حهػػ  اّاػػ
م كسئؿ حِػف لقػكؿ  ل كا،ب كاّسؤاؿ ح ل بدحنم كا لِِف بِ،بكؿ  ِ ل غلر

سػػِِإ ف ِقكاّػػل   ان ذػػو اِّػػل ز ػػدلؽ ذػػِق هكه م ك   اّقػػرهف ِنهػػكؽ م ذقػػِؿ   إٌ ػػ
ػِ اّبػدع ؟ قػِؿ كحهِل ذو يؿ ِيِف م إلٌ  ِيـ كاّبػدع م قلػؿ   لػِ ِبػِ حبػدان م ِك

ػفِ ل كيلِػل كحهِػل كقدر ػل كال    ِ ؿ اّبدع اّذلف ل يهِكف ذػو ِسػِِإ ان ُك
 اكف ّبـ بإَسِف . يت ح ل اَُِّبل كاّ ِبلسي كف حِِ س

  ن أقوال الشافعي في العقيدة:م
ػل ِن   إف ن ك،بنػػ قّك ٌ ػػِ كقػػد م ِ ف ّػػل ُِػػبان كا  م ل ّػػلس بػ حكر ِ كحل ػلف كا 

فٌ  ل سبَِ ل   ) ّػلس يِثهػل  ػوإ ( م م ّلست يُفِ  ِ ن ُفِت ّيف  كا  ّقّك
ػػف ِقكاّػػل   إذا سػػِات اّر،ػػؿ لقػػكؿ   االسػػـ غلػػر اِّسػػِ  ِك اّ ػػوإ غلػػر  ِك
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فٌ  ان  اِّ  حه  حر ل ذو سِِئل لقػرب ِػف  اّ وإ ذِ بد حهلل بِّز دقن م كا 
فٌ م  ػػِإ نهقػػل يلػػؼ  ػػف  كا  ان  اػػِّ  ل ػػزؿ إّػػ  اّسػػِِإ اّػػد لِ يلػػؼ  ػػِإ م ِك

ػػف َهػػؼ  ِقكاّػػل   ِػػف َهػػؼ بػػِن ِك بِسػػـ ِػػف ِسػػِِئل ذَ ػػث ذاهلػػل يفػػِرة   ِك
بػػِن م  الٌ ،ػػكز اَّهػػؼ إلل ال ذّػػؾ ٌِ ػػ إ غلػػر ان ذَ ػػث ذػػل يفػػِرة حهلػػل ؛ب ػػو

ِّػػؾ نكسػػئؿ حػػف ُػػفِت ان  ذ ،ػػِب بِػػِ ِ،ػػِب بػػل ِبػػك َ لفػػ ػػل م ِك ِقػػكاؿ  ّك
ػػل   ِػػِ  ػػِظرتي َِػػدنا يثلػػرة حػػف ِ ػػؿ اّيػػلـ ِنػػرل  ذػػو اّيػػلـ إالٌ  ِػػف ذّػػؾ قّك
ِػػل ان    م ِك ػػِ اسػػ غفر ان ِػػف ذّػػؾم ِػػرة  ِردتي ِف ِيػػ  حهػػ  ّػػك كقػػِؿ َر

ػػلس اّيػػلـ  ػػ  و م كال َِػػب ِف لي سػػب إّػػو  يػػؿ ِنػػِّؼ ي ِبنػػِ يبلػػرنا ّفاهػػتي ّك
 ِ ل  وإ . 

  :إلمام أحمد بن حنبل من اقوال ا
ِف ا لِِف م كاِّاُِػو  ػ قص ا لِػِف م  اُّلة كاّزيِة كاَّج كاّبرٌ 

كؿ كحِػؿ لزلػد كلػ قص م ِإ ذقػِؿ    َػف  قػكؿ   ا لِػِف م قػكسئؿ حف ا ر،
ف ِقكاّل   إ ٌ  ل ال لفه  َُِب اّيلـ إذا ز   ك رب اّنِر  قص إلِِ ل م ِك

دغػػؿ كال  ،ِّسػػكا ِ ػػؿ   كذػػو قهبػػل ظػػر ذػػو اّيػػلـ إالٌ  ِبػػدنا كال  يػػِد  ػػرل َِػػدنا
ف ذبٌ     كا حف اّس ناّيلـ كا 
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 الدرس الثامن والعشرون
 الوفاء بالعيد من مبادئ اإلسالم

لظبر ذّؾ ِف نلؿ َُِبللف لدح  َِد ِِ حبلد بف ِسلد بف ،ِرلن 
ك ذا  ك اّهقب اّػذم ا ػ بر بػل كيِف لي   ب بو بُلر م ِك ح بن بف ِسلد  م

ػػذػػو ي ػػب اّسػػلرة م  ػػّك ٌِ ل ِػػف د ذػػو ِيػػن ِػػف ِبػػكلف حػػربللف ِػػف ب ػػو ثقلػػؼم ِك
ِف اّػػدحكة اّاه لػػن م ِكنفػػ  ِسػػهـ ذػػو اير،ػػ  إٌبػػ  ،ػػد اّرسػػكؿ  ب ػػو  ِ ػػـ 

ػػر ِاِ ِ ِػػف قػػرلش اّ ػػو يِ ػػت ِػػف ِ ػػدٌ نكذنػػ  إسػػلِل ٌِ ِ حهػػـ يػػو اّػػدحكة م ذه
ػػل بإسػػلِل سػػ، كه كظػػؿٌ  إّػػ  اِّدل ػػن باػػد  ِ َ ػػ   ِيػػف ِػػف اّبػػربِسػػ،ك ن  قِك

لن . كلدح  اّثِ و   اّاِص بف سبلؿ بف حِرك بف حبد  ِسم ُه  اَّدلب
ػ اّهقػب كيِف لي   ب بو ، دؿ م كيػِف اِّ ػبكر ببػذا ِ ذػو ي ػب اّسػلرة م ِلين

د ِلين  ِػف قػرلش ِػف ب ػو حػِِر . كقػد ِسػهـ ِبػك ِ ذو ِين يبكلف حربللف كّك
فػ  إسػلِل كي ِػل حػف ِسػهـ ِكن بُػلرم ك ك ي بو  ، دؿ قبؿ اّب،رة اّ بكلن

ػػ ٌِ ِ حهػػـ ِ هػػل بإسػػلِل سػػ، كه م ثػػـ  ِيػػف ِػػف اّفػػرار ِػػف سػػػ، ل هؿ بل ػػل م ذه
 .كاّ َِقل ب بو بُلر

 صمح الحديبية: 
كباد ِارين بدر كِيَد كغػزكة اّن ػدؽ  إّ  اِّدل ن باد  ،رة اّرسكؿ 

ػػ ِف لػػزكر ِيػػن كلػػؤدم ذلبػػِ ِ ِسػػؾ سػػكؿ ر حػػـز اّ ٌِ ِ  ك،ػػل ِػػ  اّاِػػرة م ذه
بػػِ  ِب ل إّػػ  ِيػػن ِ ا ػػل قػػرلشَُػػ كحقػػدكا ِاػػل ِفِكيػػِت يػػِف ِػػف ِػػف دنّك

ا ذػػو اّاػػِـ اِّقبػػؿ كلػػ  و ِيػػن ِا ِػػرن إّػػ  اِّدل ػػن  ؿ ر،ػػ  اّرسػػك لب كد ػػِ ِف 
سبِِ ثبت ذو كثلقن اُّه  حهػ  ٌِ ػ ل ٌص  ِ ب دب كد ِ ِلين كيِف ِف  ل ِػف َك
لاػػل ردٌ  ِ ػػ  َِِػػدنا ػػِػػف قػػرلش بغلػػر ِذف ّك ػػف ،ػػِإ قرل ن ِ ِِػػف ِػػ  ه حهػػلبـ ِك
 .حهلل هَِِد ّـ  ردٌ 

ي ِبػػن  ػػذا اّب ػػد كبػػِقو ب ػػكد اُّػػه  طهػػ  حهػػ   سػػكؿ ر اّ اػػد ِف ِ ػػـب
ِبػػػك ، ػػػدؿ ك ػػػك لرسػػؼ بَِّدلػػػد كيػػػِف ِبػػػكه قػػد َبسػػػل ذػػػو ِيػػػن م  اّرسػػكؿ 
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لرلػػد اّفػػرار بدل ػػل إّلػػل ذهِػػِ رهه ِبػػكه  ذ ذهػػت ِػػف سػػ، ل كاّ ،ػػ  إّػػ  اّرسػػكؿ 
ذػرده إّػ  ِ هػل دات ا إّػ  ِػِ  ػـ بل  ػِ ِػف ِاِ ػه إّل ػِ اسػ  ِدن ُِح لِ َِِد ردٌ 

ِػػػف ِاػػػؾ ِػػػف  قػػػِئل لػػػِ ِبػػػِ ، ػػػدؿ م اُػػػبر كاَ سػػػب ذػػػإفٌ  ان ،ِحػػػؿ ّػػػؾ ّك
ػػػ ػػػاِّس يػػػافلف ذر،ن نر،ن ٌ ػػػِ ِك ٌ ػػػِ م كا  ِ ال  غػػػدر كال  نػػػكف م ِ ُػػػَِّ ِ اّقػػػكـ كا 

إّػػ  اِّ ػػريلف  ُػػك ل م لػػِ ِا ػػر اِّسػػهِلف م ِِيردُّ ذُػػِح ِبػػك ، ػػدؿ بػػ حه  
  .لف  ك  و ذو دل و ؟! 

ػػبس ِ،ػػددناهػػ  كذػػؽ  ػػركط كح   اِّاِ ػػدة ِيحلػػد ِبػػك ، ػػدؿ إّػػ  ِيػػن َك
ـ اِّسػػهِلف اّػػذلف يػػِ كا قػػد نر،ػػكا ِػػ  كقػػد ِثػػر  ػػذا اِّكقػػؼ اِّثلػػر ذػػو حِػػك 

ػػـ  ِػػض بيػػان ِ ػػبر حهػػ   كقلػػ  ِاِ ػػدة اُّػػه  َ ػػ   ِيػػف   اّرسػػكؿ  ّك
ذػػو اِّدل ػػن م  لت ِػػف سػػ، ل كاالّ َػػِؽ بِّرسػػكؿ ذػػِػػف ا  ِبػػك بُػػلر 

ِػػِ يػػِف زحِػػِإ ِيػػن لػػدر  ػػّك ِن اّرسػػكؿ ُػػه  ان حهلػػ  كسػػهـ سػػل فذ  ِ ِفٌ يكف  ِِ
ذقػػد ي ػب اينػػ س بػػف  ػػرلؽ  م  ػ نلر ِك  ػػردد يػػِف ب ػكد اُّػػه  ِػػف دكف ِمٌ 

و حػِِر بػف ّػؤم ِ باثِ بل ِ  ِّك  ّبِػِ كر،ػؿ ِػف ب ػي ِبن  كايز ر بف حكؼ
ػل إّػ  اِّدل ػن ِك اس  ،راه ّلرد إّلبـ  بػرا اّرسػكؿ نِبِ بُػلر م كح ػدِِ ُك

ذاِ إّلل بي ِب قرلش دحِ رسكؿ ان حه  اّفكر ِبِ بُلر دَِبلبِِ ك بنبر ُ
ِ ـ ػم كا    ؤالإ اّقػكـ قػد ُػَِّك ِ حهػ  ِػِ قػد حهِػتى  كقِؿ ّل لِ ِبِ بُلر م إفٌ 

ػػػػػؾ م ذقػػػػػِؿ لػػػػػِ رسػػػػػكؿ ان  ػػػػػو إّػػػػػ   م ِ ردٌ ال  غػػػػػدر كال  نػػػػػكف م ذػػػػػَِّؽ بقِك
ِ ِبػػِ بُػػلر   اُػػبر لػػ  اّرسػػكؿاِّ ػػريلف ّلف  ػػك و ذػػو دل ػػو ؟! ذقػػِؿ ّػػل 

ػ كاَ سب  ذإفٌ  ِف ِاؾ ِف اِّس يػافلف ِػف اِّػِؤ لف ذر،ن  ِان ،ِحؿ ّؾ ّك
نر،ن   ِ  .ِك

ّي ػػػِببـ ذػػػِّ ـز  ِب اّرسػػػكؿ ،كيِػػػِ  كقػػػ  زحِػػػِإ اِّ ػػػريلف ذقػػػد اسػػػ 
بـ  بب ػكد اِّاِ ػػدة ككذػػ  ببػػِ ؛ يفٌ  اّكذػػِإ بِّابػػد ِػػف ِنػػلؽ اِّسػػهِلف كرسػػّك

ّهابػد  ر بيػركرة اّاػكدة إّػ  ِيػن كذػِإن ا ِبِ بُػلذكرن  اّيرلـ م ذ ِر اّرسكؿ 
كراذػػؽ ِباػػكثو قػػرلش  بػػ ِر رسػػكؿ ان  ُػػلر قػػرلش م ذِِ ثػػؿ ِبػػك بِػػ  
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ِبػػِ بُػػلر ّػػـ لسػػ ط  ِف ل قبػػؿ قيػػلن   ِفٌ فػػِ بإحِد ػػل إّػػ  ِيػػن م إالٌ ها اّهػػذلف يي 
ل إّػػ  ِيػػن  ػػّك ر ػػللف ذػػو قذػػ ِيف ك ػػك ِػػ  اّ حػػف دل ػػل كن ػػو ِف لف  ػػكهُك

كاِّدل ػػػن ِف لق ػػػؿ َِػػػد َِرسػػػلل ك ػػػرب ِ بِػػػِ م  ِ  ُػػػؼ  اّطرلػػػؽ بػػػلف ِيػػػن
ذقػػِؿ   ّقػػد ق ػػؿ ُػػَِبيـ ُػػَِبو .  ك،ػػِإ اَّػػِرس اّثػػِ و إّػػ  رسػػكؿ ان 

كال ذػػو اِّدل ػػن م ذنػػرج َ ػػ   ل ال ِيػػِف ّػػل ذػػو ِيػػنِبػػك بُػػلر ب ٌ ػػ كقػػد ِدرؾ
م ك و ِ طقن  يثر ذلبػِ   زؿ اّالص ِف  َِلن ذم اِّركة حه  سَِؿ اّبَر

ِف حهِػت قػرلش ِك ػؿ ِيػن كبػِقو اّقبِئػؿ اّاربلػن بػ ِر ِبػو كباػد  اي ،ِر م
يػػِف يػػؿ ِػػف لاهػػف إسػػلِل ِػػ بـ كلسػػ طل  كاِّيػػِف اّػػذم اّ ،ػػ  إّلػػل  بُػػلر

ل له ،ػئ إّػ  اّاػلص ،ػ  ِبػو بُػلرم كيػِف ِكؿ ِػف اّ ،ػ  ِه ا ذلت ِف قِك
ػػػل م ذيثػػػر لت باػػػد ِف  ِيػػػف ا ذػػػ إّلػػػل ِبػػػك ، ػػػدؿ   ِػػػف سػػػ،ف ِبلػػػل كقِك

ٌِّ كف ب اِّه َق ؼ ِبك بُلر ِِف اّ َػؽ بػل قػكة حسػيرلن  قػـك بو بُلر م ثـ 
ّقػكاذهبـ اّ ،ِرلػن م  بِالس طلع كاّب،ـك كاّق ِؿ ِك ِغهن اِّ ريلف كاّ ارض

بػػـ ّلسػػكا كباػػد ِف ِدريػػكا ِ ٌ نطػػر  ػػؤالإ حهػػ  ُِػػَِّبـ  ذهِػػِ ِدريػػت قػػرلش
ك ػػػو ُػػػِغرة ؛ ّػػػذا سػػػِرحت ّه نهػػػو حػػػف  ػػػذا اّب ػػػد   َػػػت كاللػػػن اّرسػػػكؿ 

ػ طهب ِ سهت إّ  اّرسكؿ ِر  ٌِ ػؿ  ػذا  ِ ل إلكاإ ِبو بُػلر ِكحكا ػل م ذه ُك
ِكبػػو  بُػػلر ي ػػب حهلػػل اُّػػلة كاّسػػلـ إّػػ  ِبػػو اّي ػػِب إّػػ  رسػػكؿ ان 

حهػ  ِبػو ، ػدؿ م  ، دؿ ّلفدا حهلل كذػلِف ِابِػِ . ذقػدـ ي ػِب رسػكؿ ان 
 كي ػػِب رسػػكؿ ان  ِكبػػك بُػػلر ذػػو سػػيرات اِّػػكت م ذِػػِت ِبػػك بُػػلر 
ه  حهلل .  بلده لقرؤه م ذدذ ل ِبك ، دؿ ِيِ ل ُك
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 الدرس التاسع والعشرون
 عنيا وحديث اإلفك عائشة رضي اهلل

بػػِ ئؽ حِئ ػػن ريػػو ان ح بػػِ  بر ح ػػر هلػػِت ِػػف سػػكرة اّ ػػكر  ّزػػت بَػػ
ذاف حِئ ن ريػو ان  ِ ِحبِ اّذلف نِيكا ِ  اّنِئيلف مِف اّ بِن اّ و 

إذا ِراد ِف لنػػرج ّهغػػزك ذػػو سػػبلؿ ان ِقػػرع   ح بػػِ قِّػػت   يػػِف رسػػكؿ ان
بػػلف  سػػِئل ِم   ،اػػؿ قرحػػن ذل نػػذ ِاػػل اّ ػػو كقاػػت حهلبػػِ اّقرحػػن م قِّػػت   

  ِػػ  رسػػكؿ ان  ذنػػرج ذلبػػِ سػػبِو م كنر،ػػتي  ذػػ قرع بل  ػػِ ذػػو غػػزكة غزا ػػِ
ػػؿ ذػػو  ػػكد،و ذػػكؽ ،ِػػؿ م  ِى كذّػػؾ باػػد ِػػِ ِ ػػزؿ ان هلػػن اَّ،ػػِب م ذي ػػتي ِيَ

بػػِّر،كع م  ِػػف غزك ػػل  هػػؾ ِذف اّرسػػكؿ  ذا ذػػرغ رسػػكؿ ان ذسػػر ِ َ ػػ  إ
لش يقيػػو َػػِ، و كقبلػػؿ بػػدإ ر،كح ػػِ إّػػ  اِّدل ػػن اب اػػدتي حػػف ِ ظػػِر اّ،ػػ

ِ ذلل ذكياتي لدم ذػو ُػدرم ي  اّذم ي ٌ ك حدتي إّ  اِّ ِِا ح بـ م ذهبالدن 
ي  اّذم قيلتي َِ، و ك ر،اتي إّ  اِِّ،د قلد و اّ و ي تي ِر دلبِم ذ ذهـ
بَػػث ح بػػِ ذ ػػ نرتي حػػف اّهَػػِؽ بِّريػػب م ذَػػلف  ػػرع اّػػ ِس اّقػػلدة م ِذلػػل 
يػػػاكه حهػػػ  إّػػػ   ػػكد،و ذػػػَِ ِهكه كك  اّ،ػػػلش ب بػػػِّر،كع ِقبػػػؿ  فػػر ِػػػفيػػاّر 

م كيِ ػػت حِئ ػػن ريػػو ان ِ  ػػو ذلػػل  ك ػػـ لَسػػبكفبالػػرم اّػػذم ي ػػتي ِريبػػل 
ب،ِهػو سػِركا ذ   م قِّػت ح بِ نفلفن اّكزف ذهـ لَسكا ِ بػِ ّلسػت ذػو اّبػكدج

ِ،ػػد  ر َػػؿ اّ،ػػلش ذ،ئػػتي إّػػ  ِ ػػِّزبـ ذهػػـا ِ  كك،ػػدتي حقػػدم )قلد ػػو( باػػدِ
اّقػكـ سل ػاركف  ِفٌ  كي تي ِظفٌ م إّ  اِّ زؿ اّذم ي تي ِ ِـ ذلل َِدا ذذ بتي 

كيػِف  ّسن ذو ِ ّزو غهب  و حل ػِم ذ ِػتي ِم ذبل ِ ِ ِ ، بغلِبو كلر،اكف إّوـ 
هَػػػِؽ بػػػِّ،لش َ ػػػ  ِقبػػػؿ ُػػػفكاف بػػػف اِّاطػػػؿ قػػػد  نهػػػؼ  ػػػك ا نػػػر حػػػف اّ

رذ ػو َػلف ره ػو م ذ  ػِ و ذاسػِف  ػِئـ لـ ذ ُب  ح د ِ ّزو ذِرل سكاد إ اّظ
ِم   اس لقيػػتي َػػلف  ؿ اَّ،ػػِب ذِس لقيػػتي بِسػػ ر،ِحل مبػػكيػػِف قػػد ره ػػو ق

 بػػِن م ذنِػػرتي ك،بػػو ب،هبػػِبو م كان ِػػِ سػػِا يل لقػػكؿ   ال َػػكؿ كال قػػكة إالٌ 
ػل   ال َػكؿ كال قػكة إالٌ يهِ و يهِن كال سِاتي ِ ل غلػر  ن اّاهػو ِ بػ يػرار قّك
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ذػػػداس حهػػػ  لػػػد ِ ذريب بػػػِ ذػػػِ طهؽ لقػػػكد بػػػو  ق  ػػػِخ راَه ػػػل ) ِق ػػػل( ماّاظػػػبـ 
ن َ   ِ ل ِ اّ،لش كاّ َق ِ بل ح د اّظبلرة ذبهػؾ ِػف  هػؾ ذػو  ػ  و م هاّراَ

 بف سهكؿم ذقدِ ِ اِّدل ن ا ذؾ كقِد ِِره  ك حبدان بف ِيبىوكيِف اّذم ِ ِع 
ِن  ا م كاّ ػِس لنكيػكف ذػو ا قػؾ ِك ػِ ال ِ َلف قدِ ِ اِّدل ن  برن ذِ  يلتي هال

 ِ ػػو َِسسػػتي ِ ػػو ّػػـ ِّػػؽ اّهطػػؼ كاّرحِلػػن اّ ػػو ِ ػػار ب ػػوإ ِػػف ذّػػؾ م إالٌ 
ػل َلف يِف ل،د و ِرليػن  حكد و حهلبِ اّرسكؿ  م ذهػـ ِ،ػد ِ ػل سػكل قّك

ػـ ِ ػ ذيػِف ذاؾ اّػذم لرلب ػو ؟يلػؼ  ػليـ   َلف لػدنؿ حهػو ار بِػِ لَػدث ّك
و ٍسػػطى  إ َ ػػ  نر،ػػتي باػػد  ػػفِئو َػػّك ًِ يػػ  كاّػػ  اِِّػػف ِريػػو م ِ ػػِ ِكـ 

 كيػِف ذّػؾ  ّػللن ِ ال  نرج إّ   ذه ايِػِيف إالٌ اّ و  قيو ذلبِ َِ،ِ  ِم كي ٌ 
ٍسطى   قكؿ    اس    قبؿ ِف   نذ اِّكاي  اِّس كرة قرب بلك  ِ ًِ ذسِاتي ِـ 

ٍسػػطى   ًِ ٍسػػطى   اػػس   ا ؟!  ػػبد بػػدرن م  سػػبلف ر،ػػلن  ِػػِ قهػػتً م ذقهػػتي ّبػػِ بػػئس ًِ
ػػػ ذقِّػػػت ّػػػو ِّػػػـ  سػػػِاو ِػػػِ قػػػِؿ ؟! ذا قػػػِؿ ؟ ذػػػ نبر  و بقػػػكؿ ِ ػػػؿ ِقهػػػتي   ِك

ِ إّ  ِريو م ذهِِ ر،اتي إّ  بل ػو دنػؿ حهػو رسػكؿ دتي ِرين دا ذؾ م ذِز 
ٌِ   ان   و ؟ثـ قِؿ   يلؼ  ليـ ؟ ذقهتي ِ  ذف ّو ِف ِذ ب إّ  بلت ِبو ِك

ػػ ذػػ ذف ّػػو رسػػكؿ ان  ٌِ و   لػػِ ِِ ػػِه م ِػػِذا ذ،ئػػتي إّػػ  ِبػػو ِكِػػو ذقهػػتي ي
 و حهلػؾ م ذػكان ّقػـؿ ِػِ يِ ػت اِػِرة ل َدث اّ ِس ح و ؟ ذقِّت لِ اب  و  كٌ 

بِ يرائر إالٌ قط كيلئن ،ِلهن ح د ر،ؿ لَبٌ   ِيثر حهلبػِ اّيػلـ م قِّػت بِ ّك
هػػؾ اّهلهػػن     ذقهػػتي   سػػبَِف ان ِك قػػد لَػػدث اّ ػػِس بػػذّؾ ؟! قِّػػت   ذبيلػػتي 

ان  قِّػػػت   ذػػػدحِ رسػػػكؿَ ػػػ  ُِػػػبَتي ال ل قطػػػ  ّػػػو دِػػػ  كال ِي َػػػؿ ب ػػػكـ 
و لسػ ّبِِ ِ ِكسِِن بػف زلػد م َػلف  ػ نٌ حهلل كسهـ حهل  ُه  ان  ر  ػزكؿ اّػَك

ػػ ٌِ لػػِ    ِ ِسػػِِن بػػف زلػػد ذقػػِؿكلس  ػػلر ِِ ذػػو ذػػراؽ ِ هػػل كزك، ػػل م قِّػػت   ذ 
ػلػرن  نرسكؿ ان م إ بِ ِ هؾ كال  اهػـ ِ بػِ إالٌ  ٌِ ؿ ذقػِؿ   لػِ رسػك  ِ حهػو ا م ِ

رسػػكؿ  كذػػو ي ػػب اّسػػلرة ِفٌ ؽ ان حهلػػؾ كاّ سػػِإ سػػكا ِ يثلػػر م ان م ّػػـ ليػػل
ذقػػِؿ ّػػل   لػػِ  ِ كقػػِؿ ّػػل ِػػِ قػػِؿ اس  ػػِر حِػػر باػػد ِف اس  ػػِر حهل ػػ ان 
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س ان دـ ػػػ ِفٌ  . ذقػػػِؿ   ان م ذقػػػِؿ حِػػػر   ِ ظػػػفٌ ؟،يبػػػِ رسػػػكؿ ان م ِػػػف زكـ 
بػِ اّ ػِس ِلٌ  حه  اِّ بر لنطػب ذقػِؿ   ثـ قِـ رسكؿ ان  !حهلؾ حريؾ ؟

كان ِِ ك،دتي  سهكؿ كقـك لؤذك  و ذو ِ هو ؟! بف بوِي م ِِ بِؿ حبد ان بف 
 اّنلػر ُػفكاف بػف اِّاطػؿ( ّػـ ِ،ػد ِ ػل إالٌ  )ا م كقد ا بِكا ر،لن  نلرن بِ إالٌ ِ 

م  زك،ِ ػل إّلػل ذػو َِػبا ا لاِ و ِف نكض اّنِئيلف . كظؿ رسكؿ ان  برن 
ِك ػػِ ذػػو بلػػت كاّػػدـم م ذَػػلف ،هػػس م  قِّػػت   ثػػـ ِ ػػِ و رسػػكؿ ان حهلػػل كسػػهـ

ػقرلبنػ ٌِ ذػإف ي ػػًت م  ل بهغ ػو ح ػػؾ يػذا كيػػذاِ باػػد لػِ حِئ ػػن ذإٌ ػِ ِ ػو م قػػِؿ   ِ
 ك ػكبو إّلػل ذػإفٌ قد ِِِّػًت بػذ ب ذِسػ غفرم ان  ف ي تً ا  لئن ذسلبرئؾ ان م ك بر 

ِب  ػػِب ان حهلػػل م قِّػػت   ذهِػػِ قيػػ  رسػػكؿ ان اّابػػد إذا اح ػػرؼ بذ بػػل ك ػػ
ِقِّ ػػل ا َػػبس دِاػػو ِػػف  ػػدة اَّػػزف م ذقهػػتي يبػػو   ِ،ػػب ح ػػو رسػػكؿ ان 

ذقهػػػتي يِػػػو   ِ،لبػػػو ح ػػػو   ان ذقػػػِؿ   كان ِػػػِ ِدرم ِػػػِذا ِقػػػكؿ ّرسػػػكؿ 
ذا ِقػكؿ ّرسػكؿ ان ُػه  ان حلػل كسػهـ ان م ذقِّت   كان ِِ ِدرم ِػِرسكؿ 
ا ِف اّقرهف م ذقهتي   سػِا ـ ح ػو ال ِقِر يثلرن  ت   ِك ِ ذ ِة َدلثن اّسفٌ م ذقِّ

ِِ سِا ـ ثـ ُدق ـ ِقِكلؿ اّ ِس َ   اس قر ذّؾ ذػو قهػكبيـ م إف قهػتي ّيػـ 
و ِثلن   ِِ قِؿ ِبػك لكسػؼ  إالٌ   إ و برلئن ال  ُدقك  و م ذكان ال ِ،د ّيـ ّك

ّػػػػػػتي قِّػػػػػػت   ثػػػػػػـ  َكـ  كف م،ِلػػػػػػؿ كان اِّسػػػػػػ اِف حهػػػػػػ  ِػػػػػػِ  ُػػػػػػف   ذُػػػػػػبر
ان سػبَِ ل  ،اتي حه  ذرا و م كي تي ِحهػـ حهػـ اّلقػلف ِ ػو برلئػن ِكفـ ذِيط

يف كان ِِ ي تي ِظفٌ  لن ان ِف ل زؿ  سلبرئ و م ّك  ِ ذو    و لي ه  حه  ِرٌ َك
م  ار ِ ػو ُِػغر ِػف ِف ل ػزؿ ان هلػِت  ثبػتي براإ ػو اّد كر ؛ ي و ي تي ِ

ذو اِّ ِـ ِِ لثبػت ّػل ِ ػو برلئػن م قِّػت  رل اّرسكؿ   ِف لّي و ي تي ِ كقٌ 
ؿ اّبلػت ِ،هسل كال نرج ِف ِ  ريو ان ح بِ   كان ِِ غِدر رسكؿ ان 

ذ ُػِبل ِػِ يػِف لُػلبل   اّسػلـ حهػ  اّرسػكؿ  َِد َ    ػزؿ ،برلػؿ حهلػل
و ِػػػف اّ اػػب َ ػػ  إٌ ػػ ل ّل َػػػدر ِ ػػل ِثػػؿ اّ،ِػػِف ِػػػف َػػلف ل ػػزؿ حهلػػل اّػػَك

ك ذو لـك  ِت  دلد اّبرد ِف ثقؿ اّقكؿ اّػذم ل ػزؿ حهلػل م قِّػت اّارؽ م ك 
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و ك،ػػػدتي اّسػػػركر بِدلنػػػ حهػػػ  ك،  لػػػل م ك ػػػك ِ   ذهِػػػِ ِذػػػِؽ باػػػد ِف  ريػػػل اّػػػَك
ػِ ان حػز يهِن  يهـ ببػِ ٌِ ػ ليَؾ م ذيِف ِكؿ ِـ ل قػِؿ   ِب ػرم لػِ حِئ ػن م ِ

و إّلػل ذب ئلػل  ذقهػتي   ال كان م ك،ؿ ذقد بِرًؾ م قِّت   ذقِّت ّػو ِيِػو   قػِك
 ان حػز ك،ػؿ  م ذبػك اّػذم ِ ػزؿ براإ ػو م ذػ  زؿ ان ال ِقكـ إّلل كال َِِػد إالٌ 

ػػبيكهي  ىػػر ا ) ِػػف سػػكرة اّ ػػكر   اػػِّ  سى ٍَ ـٍ ال  ى ػػ يي ِا ػػبىنه  ٍُ ػػِؤيكا ًبِيٍذػػًؾ حي ًإـف اّـػػًذلفى ،ى
ػػِ اٍي ى  ِـ ػٍ بيـ  ِا ػػًرئو  ٍِ ـٍ ًّييػػؿا ا ٍلػره ّـييػػ ّـ  ًيٍبػػرىهي ّـييػـ بىػػٍؿ  يػػكى نى ػػفى ايثٍػـً كىاّـػػًذم  ىػػكى ًِ سىػػبى 

ًظػػػػلـه } ػػػػذىابه حى ـٍ ّىػػػػلي حى ػػػػٍ بي ٍؤًِ ىػػػػِتي ًُُِ ِي ٍؤًِ يػػػػكفى كىاٍّ ِي ِيكهي ظىػػػػـف اٍّ ٍا ي ًِ ػػػػ { ّىػػػػٍكال ًإٍذ سى
ًبلفه } ُِّ قىِّيكا  ىذىا ًإٍذؾه  ٍلرنا كى ـٍ نى هىٍلًل ًب ىٍربىاىػًن  يػبىدىاإ ذىػًإذٍ ًُِب ى فيًسًب ِؤيكا حى ـٍ  { ّىٍكال ،ى ّىػ

ػػػًِذبيكفى } ـي اٍّيى ـٍ ُّلىػػػٍ  يكا ًبِّ ُّػػػبىدىاإ ذى يٍكّىئًػػػؾى ًح ػػػدى اّهـػػػًل  يػػػ هىػػػٍليي ّىػػػٍكال ذىٍيػػػؿي اّهـػػػًل حى { كى
ًظػػلـه } ػػذىابه حى ػػِ ِىذىٍيػػ يـٍ ًذلػػًل حى ِى ـٍ ًذػػو  ـسػػيي ِى ِى يػػلي ًذػػو اّػػدٍُّ لىِ كىايًنػػرىًة ّى ٍَ { ًإٍذ ُْكىرى

ـٍ كى ىقيك  سىبيك ىلي  ىلا نِ كى يكى ًح دى  ىهىـقٍك ىلي ًب ىًٍّس ىً يي ٍَ ِ ّىٍلسى ّىييـ ًبًل ًحٍهـه كى ى ِـ ّيكفى ًب ىٍذكىاً ييـ 
ًظػػلـه } ِ ىؾى ُٓاّهـػػًل حى َى ـى ًببىػػذىا سيػػٍب ػػِ لىييػػكفي ّى ىػػِ ِىف ـ ػػ ىيىـه ِـ ِيكهي قيٍهػػ ـي  ٍا ي ًِ ػػ ّىػػٍكال ًإٍذ سى { كى

ًظػػػلـه } ـي اّهـػػػلي ِىف  ى ُٔ ىػػػذىا بيٍب ىػػػِفه حى ً لفى { لىًاظيييػػػ ػػػٍؤًِ ُِّ ٍثًهػػػًل ِىبىػػػدنا ًإف يي ػػػ ـي  ًِ ايػػػكديكا ًّ
ًيلـه }ُٕ} َى ًهلـه  ـي ايلىًِت كىاّـهلي حى ليبىلافي اّـهلي ّىيي بُّكفى ِىف  ىً ػل ى ُٖ{ كى ًَ { ًإـف اّـًذلفى لي

ػذىابه ِىًّػلـه ًذػو اّػدٍُّ لىِ كىايًنػرىًة كىاّهـػلي  ـٍ حى ِى يػكا ّىبيػ ًَ ىني ًذػو اّـػًذلفى ه ـي كىِى ػ يـٍ ال  اٍّفىِ لىٍاهىػ
ِيكفى    { ُٗ – ُُاّ كر  (} ىٍاهى
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 الدرس الثالثون

 العدل وحقوق الرعية في اإلسالم

ِل ان اّنلذن ِنذ ل ِدم رحل ػل م ٌِ ػل  ِِّ  كٌّ  حِر بف حبداّازلز َر
ّل ِظهِن ذو حبد اّنهلفن اّسِبؽ م سػهلِِف بػف حبػداِّهؾ ذهلرذابػِ ِف يِ ت 

ػػكف ذػػردٌ  إّػو م ذ،ػػِإ إّلػل ػػـ لي ػػؼ إّػلبـ ِظهِػػِ بـ ِظهِػػن ِظهِػن م  اِّظهِك ّك
ؾ حِر بػف ،دٌ  إفٌ حِر بف حبد اّازلز بإحِدة اَّقكؽ إّ  ِ هبِ م بؿ قلؿ ّل 

 اّنطػػِب يػػِف ل نػػذ ِػػف بلػػت اِّػػِؿ ِػػف ِِػػكاؿ اّفػػوإ م در ِػػلف يػػؿ لػػكـ لسػػدٌ 
قل كلالؿ ببِِ  فسل كحلِّل م ذنذ ِ ت ِِ يِف ل  ل َهٌ نذ م ك ذا  رع ِببِِ ِر

ل ّ ِ ثػـ  ػلئن   نػذل ل كل ػّك  ِِػكر اِّسػهِلف م ذػ ب  ِفِػف ل ػرؾ حِهػان كرسّك
نطػػِب ّػػـ ليػػف ّػػل ِػػِؿ م ِك ػػِ ح ػػدم ِػػف اِّػػِؿ قػػِؿ   إف ،ػػدم حِػػر بػػف اّ

 فل و .ياّنِص بو ِِ ل

  ِنِن َّدكد ِ مهن حربلن حِلهن ّهرـك  َلث يِ ت ِكيِ ت غسِف قبل
سػهـ ،بهػن ذػو حبػد حِػر بػف قبلهػن م ِايد ـ هنر ِهػكؾ  ػذه اّ كيِف ،بهن بف

ل م ذباث حِر بف اّنطِب   ّنطِب ا ذقد ِراد ِف له َؽ بِّارب ِب ِإ قِك
ػػؾ ِػػِ ّ ػػِ ِػػف اَّقػػكؽ كحهلػػؾ ِػػِ حهل ػػِ ِػػف  برسػػِّن إّلػػل   ِف ِقػػدـ إّل ػػِ م ّك

اػػل نِسػػِئن ذػػِرس  بػػدك حهػػلبـ هثػػِر ،بػػِت م ذ،ػػِإ ،بهػػن إااّك  ّػػ  اَّ،ػػِز ِك
 .ِّ سكج بِّذ ب كاّفينايببن كاّ رؼ بهبِسبـ ا

َيػػػر ،بهػػػن ِكسػػػـ اَّػػػج م ذػػػداس ر،ػػػؿ ِػػػف قػػػزارة حهػػػ  إزار ،بهػػػن م 
طػػـ اّقػػزارم م ّطِػػن قكلػػن   ػػِت ِ فػػل م ذػػذ ب اّقػػزارم إّػػ   ذغيػػب ،بهػػن ّك

ذباػػث  حِػػر ل ػػ يو إّلػػل ّل نػػذ َقػػل ِػػف ِهػػؾ اّغسِسػػ ن اّػػذم ِسػػهـ َػػدلثِ م
 بػِ   ِػػِ اّػػذمإّػػ  ،بهػػن ِهػؾ غسػػِف برسػِّن لقػػكؿ ّػػل ذل حِػر بػػف اّنطػِب 

ِن ؟!دحِؾ  ذهِِ قِر ،بهػن اّرسػِّن كسػِ   إّ  ِف  هطـ ِنِؾ  ذه اّهطِن اِّّؤ
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 ػػذا اّسػػؤاؿ ِػػف نهلفػػن اِّسػػهِلف ح،ػػب ِػػف ِيػػِك بِ م ِكنذ ػػل اّاػػزة بػػِ ثـ 
ل ّطػػـ ل ك ػػك اِّهػػؾ لَِسىػػب يٌ ػػل ذػػد ِ ل ػػت يراِ ػػل َػػلف حهػػـ ب ٌ ػػك ػػار ب ٌ ػػ

ػػن  ػػذا اّبلػػت ّق هػػتي ِػػف داس إزاقػػِؿ   ّػػكال َ دلػػن م ثػػـِِ ِػػف اّبِحرابل ػػ رم م ِر
ػػذقػػِؿ ّػػل حِػػر برسػػِّن باثبػػِ إّ ٌِ الٌ لػػل   إ م  اق ُُػػتي ّػػل ِ ػػؾ ِ ِف  ريػػلل كا 

ػل ِسػ فبِِ ِسػ  يرن  حِقب ؾ بِثػؿ ِػِ حِقب ػل م ذػد ش ،بهػن كردٌ   ِ قػ ٌص  ا  بقّك
ا سػلـ سػِكل  ذقِؿ ّػل حِػر   إفٌ  ك ك ِف سكقن اّ ِس؟!م  ِهؾ ّل ِ و ِك ِ

ِِػػِ ي ػػتي  ،بهػػن اِّهػػؾ   إ ػػو ر،ػػكتي ِف ِيػػكف باػػد إسػػلِو ِحػػزٌ  يِػػِم قػػِؿبل 
ػػل   ا سػػلـ سػػِكل بل يِػػِم ذقػػِؿ ،بهٌػػ حهلػػل قبػػؿ إسػػلِو ن   م ذيػػرر حِػػر قّك

ِيرب ح قؾ م ِ م ذقِؿ حِر   إذف إذف ِ  ُر ِك رؾ ا سلـ ِكحكد  ُرا ل  
بهػن ِػف ك  َِر قكـ ،بهن كقـك قزارة ِكك يت ِف    اؿ بل بـ ذ  ػن   ذطهػب ،

ذنرج ،بهػن م  ّقيلن إّ  غدحِر ِف لِبهل إّ  غد م   ذكاذؽ حِر م ِك،ؿ ا
ا بظػلـ اّهلػؿ م ثػـ اّ َػؽ بقلُػر ِهػؾ اّػرـك ِ ِك سػ رن ِ ِ نفلن ِف اِّدل ن  ِربن 

ل  رقؿ ِكغدؽ حهلل ايِكاؿ.  ذ يِر

 ذػػػػو ظػػػػؿ ّػػػػن ك َك ػػػػِ ال   َقػػػػؽ يِِهػػػػن كب سػػػػِ  ِاِ لبػػػػِ إالٌ ا ػػػػذه اّاد
لد ذو  ذه اّػد لِ اّػذم ل سػـ ب ٌ ػل ا سلـ ؛ ي ٌ  ّزػل ل دلػف ان يِػِ ِ اّدلف اَّك

و حهػػػ  رسػػػكؿ ان ّػػػـ لا ػػػر  ل اّػػػدلف ه ِم  َرلػػػؼ ِكم  بػػػدلؿ يػػػِف م كيٌ ػػػاّػػػَك
رذػػ  إّلػػل  فػػو نلذػػن حِػػر ذَلػػد اّػػذم سػػِت كحظِػػت  ربل ػػل ي بِحػػل م ك اّ

 م قِ ػػػده ِبػػػِ ِكسػػػ  اي ػػػارم  ػػػيكل ِفِد ػػػِ بػػػ فٌ  ، ػػػكد اِّسػػػهِلف ِػػػف م، ػػػد
هػػؽ  ػػاره ّاِػػؿ ال لسػػ َؽ  ػػذه اّاقكبػػن ذباػػث بو اّ،هلػػؿ ِاُّػػَ قػػد يػػربل َك
قِئد اّ،ػلش م   يػِف  ػذه اّرسػِّن  برسِّن إّ  ِبو ِكس  اي ارم حِر 

  ِف لِ ِبِ ِكس  م إف ي تى قد حِقبتى ، دلؾ ِِِـ َ د ِف اّ ِس ذِقاػد ّػل 
ف  ذػػو َ ػػػد ِػػػف اّ ػػػِس ّلقػػ ٌص  ي ػػػتى ِ ػػػؾ م ّلُػػػ   بػػػؾ ِػػِ ُػػػ ا ل بػػػل م كا 

ِ ؾ ذو ِيِف بالد حف  ا حف ِحلف اّ ِس ذِقاد ّل ّلق ٌص ذاهتى ذّؾ بل بالدن 
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ػػاّ، ػػدم ِ ػػل  م ثػػـ ،هػػس اّقِئػػد ِبػػك ِكسػػ  اي ػػارم ّلقػػ ٌص اّ ػػِس  ٌِ ِ رهه م ذه
سِِإ ثـ قِؿ   اّهبـ ِ بلف لدلل ّل نذ َقل ِ ل م رذ  ِرسل إّ  اّاّ، دم ،ِّسن 
 .ح ل  إ و قد حفكتي 

 فػػػر ِػػػف  ِب اّنهلفػػػن حِػػػر بػػػف اّنطػػػِب  ككقػػػؼ غػػػداة لػػػـك حهػػػ  بػػػ
اِّسهِلف ِف بل بـ   ِبػك سػفلِف بػف َػرب سػلد قػرلش ذػو اّ،ِ هلػن ِكذيػهبـ 

ػػبلب ا ػػوّ سػػبِ كبػػلؿ اَّب ػػو ُك  ِكقػػد اسػػ  ذ كه ،ِلانػػ كسػػهِِف اّفِرسػػو رِك
ـ ّسػهِِف ِكبػك سػفلِف كاقػؼ ذ ذف ّبلؿ بِّدنكؿ ثـ ُّبلب ثػّهدنكؿ حهلل م 

ـ ِذف باػد ذّػؾ يبػو سػفلِف م ذػدنؿ ِبػك سػفلِف ك ػك ثـ ِذف حِر ّغلػر ـ م ثػ
غيػػبِف ِػػف  قػػدلِبـ حهلػػل بػػِ ذف ذ بػػره حِػػر كز،ػػره كقػػِؿ ّػػل    قػػدِكؾ ذػػو 

 ا سلـ ذل ،ـر ِف ل قدِكؾ ذو ا ذف .
ال اّػدرٌ  حِر بف اّنطِب  كقِؿ إلِس بف سهِن   ِرٌ  ة ذو اّسكؽ ِك

ّػػو   اب اػػد حػػف  ذيػػرب و ببػػِ يػػربن ُِػػِب ببػػِ طػػرؼ ثػػكبو كقػػِؿ )اّسػػكط(
اّطرلؽ م ذهِِ يِف ذو اّاِـ اِّقبؿ ّقل و ذقِؿ لِ سػهِن   ِ رلػد اَّػج ؟ ذقهػتي 

 و سػ ِئن در ػـ  ِػف درا ِػل    اـ م ذ نذ بلدم كذ ػب بػو إّػ  ِ ّزػل ذ حطػِ
بػِ ،ػزاإ ن ال ِف بلػت اِّػِؿ م كقػِؿ   اسػ اف ببػِ حهػ  َ،ػؾ كاحهػـ ِ ٌ ٌُ اّنِ

م    لػػِ ِِلػػر اِّػػِؤ لف إ ػػو ال ِ ػػذير ِقػػد يػػرب ؾ م قهػػتي  اّيػػربن اّ ػػو ي ػػتي 
 ذقِؿ حِر   ِك ِ ِِ  سل بِ .

،ػػػػِإ ر،ػػػػؿ ِػػػػف ِقبػػػػِط ُِػػػػر إّػػػػ  اِّدل ػػػػن ل ػػػػ يو ّهنهلفػػػػن حِػػػػر بػػػػف 
ِف ابف َِيـ ُِر ك ك ابف اّكاّو حِرك بف اّاِص ذقػِؿ   لػِ  اّنطِب 

ِِلػػػر اِّػػػِؤ لف ،ئػػػتي ِ ػػػ يو إّلػػػؾ ذقػػػِؿ حِػػػر   ِػػػِ  ػػػ  ؾ ؟ ذقػػػِؿ اّر،ػػػؿ   
اّكاّو حِرك بف اّاِص ذسبقٍت ذرسو ذرسػل م كذرس َِِد بف   سِبؽ ذرسو

ؿ   نذ ِ ك بِّسكط ك ك لق و ذا اّفكز ّفرسو ّـ لا،بل ذِغ ِظ كيرب   ِفٌ إالٌ 
لف .  ِك ِ ابف اييِر
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لر اِِّؤ لف إّػ  ِِ فًِ  إّ  كاّو ُِر حِرك م ذقِؿ   ذي ب حِر 
  ؾ َِِد .ؾ ابِاك  إّو و م إذا ،ِإؾ ي ِبو  ذا ذ قبؿاّاُِو بف اّاُِ

م  قِؿ   ال ؟، ِلن  ذدحِ حِرك اب ل كقِؿ ّل   َِِدثتى  لئِ ؟ ِ، لتى  
اُِّػػرم ؟ ذقػػِؿ    ػػِ   ِلػػف اّر،ػػؿ   ػػِدل ِِ اِّدل ػػن ذهِػػِ ره ِػػِ حِػػر ذقػػد

لف يِػػِ يػػربؾ م ِ ػػذا  ذقػػِؿ حِػػر ّهر،ػػؿ   نػػذ اّػػدرة كايػػرب ب بػػِ ابػػف اييػػِر
ّػل حِػر   ا،اػؿ  ػذه اّػدرة ِ ل م ثـ قِؿ  َ   اق ٌص  ذيربل اّر،ؿ اُِّرم

ذكان ِػِ يػربؾ إال ب،ػِه سػهطِ ل م اّكاّو حِرك بف اّاِص ِبلل حه  ُهان 
ب و م كذػػػو  ػػػذا ِػػػف يػػػر  م ّقػػػد يػػػربتي م ذقػػػِؿ اّر،ػػػؿ   لػػػِ ِِلػػػر اِّػػػِؤ لف 

 ػػػل اِّ ػػػبكرة   ِلػػػِ حِػػػرك م ِ ػػػ  اسػػػ ابد ـ اّ ػػػِس كقػػػد اِّقػػػِـ قػػػِؿ حِػػػر قّك
د بـ ِِبِ بـ َِرارا ؟!    ّك

ػػـ لػػ سى  ا سػػلـ غلػػر اِّسػػهِلف ذقػػد ،اػػؿ ِػػف َقػػكقبـ حػػدـ إيػػرا بـ  ّك
كاح  ِؽ ا سلـ م بؿ ديكا ٍت َقكقبـ ذو اّي ِب كاّس ن م ّبـ حه   رؾ دل بـ 

ث ِإ ِػػػِ ّهِسػػػهِلف ِػػػف َقػػػكؽ كحهػػػلبـ ِػػػِ حهػػػ  اِّسػػػهِلف ِػػػف كا،بػػػِت بِسػػػ 
اّزيػػِة ؛  ب  دلػػن  اّكا،بػػِت اّدل لػػن م ذػػل ليينهـػػؼ ايغ لػػِإ ِػػف اّلبػػكد كاّ ُػػِرل

اِّسػهـ حهػػ   طبلػؽ ذػػرض  اّزيػِة  ػالرة إسػػلِلنم كا سػلـ ال ليػػره غلػر يفٌ 
ػػػػ  ا سػػػػلـ بَِػػػػِب بـ م ِػػػػف ذػػػػرائض ا سػػػػلـ ِػػػػِ داِػػػػكا ذػػػػو دار  م كقػػػػد ُِك

ـ  ظبر ِ بـ حداكة ُرلَن م ذقد ركل  ِذ  حػف حِػر قػِؿ   يػِف  ا سلـ ّك
ِػػن م ذِػػن م بِّذ كلقُػػدم  ذِ ػػوك و ذػػو   اَفظػػ هنػػر ِػػِ  يهػػـ بػػل اّ بػػو 

ػػػل   ِػػػف هذل ذِل ػػػ ر اِّسػػػهِلف ِػػػف ِ ػػػؿ اّي ػػػِب م يِػػػِ ركم ح ػػػل غلػػػ ِ قّك
ػػػف يػػػِف ذػػػو ذِػػػن اِّسػػػهِلف ِػػػف ِما ِهٌػػػن يِ ػػػت ِِ ِك  ُػػػرا ل  )لبكدل ػػػ ( ِك م ِك

  ِ ذقد هذا و ِف هذل ّو ذِل     ّل ك ِاِ دا ذ  ِ نُِل لـك اّقلهِن م كق
ف اَّقكؽ اّ و ل ِ   ببِ اّذِو رحِ َلن اِِّّلػن  ذقػد ّقػو ِل ل ِف اّ ِك

ـى ل ػَذ ؟ حِر  ذقػِؿ   اّ،زلػن  لبكدلِ يبلر اّسف لس ؿ اّ ػِس م ذسػ ّل   ًّػ
لس ح دم ِف لاله و م ذ رسؿ حِر  إّ  نِزف بلػت  كاّا،ز حف اّاِؿ ّك
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بػل  اِ ّلالهػك ِ يِذلنػاِِّؿ كقِؿ ّػل   ا ظػر  ػذا كيػربِإه ذِ،اػؿ ّػل كيِثِّػل را بنػ
  ِِ ِ ُف ِه إف ِيه ِ  بلب ل ثـ  نذّل ح د اّبـر . ِ فسبـ م ذكان

لػػد بػػػف حبػػد اِّهػػؾ قػػػد  ػػدـ ،ػػزإن  ا ِػػف ي لسػػن لَك ػػػِ ا يبلػػػرن كقػػد يػػِف اّّك
ّاػو حِػر بػف حبػد اّازلػز  بدِ ؽ ّلقػلـ حهلػل اِ ػداد اِّسػ،د ايِػكم ػلف كي م َك

ِػػػل ان َِػػػٌس   ُػػػِرل دِ ػػػؽ باػػػدؿ حِػػػر ذ ػػػيكا إّلػػػل ِػػػِ َػػػدث  اّنلذػػػن َر
ِػػل ان ِفٌ ّي لسػػ بـ م ك  لػػد قػػد دنػػؿ ذػػو  ،ػػد حِػػر َر اّ،ػػزإ اّػػذم اغ ُػػبل اّّك

ِر ،زإن اِّس،د ايِكم  غِلن ِِ لس طل  ِف لفاهل َػِيـ حػِدؿ  ا ِ ل م إفٌ ُك
ػػػب َقػػل ِف لاػػكٌ  ًُ ض ّػػل َػػػؽ ذػػو ِثػػؿ  ػػذه اَِّّػػػن م لرلػػد إ ُػػِؼ ِػػف اغ ي

ػػاِّغ ن   ػػذه  حِػػر بػػف حبػػد اّازلػػز  ظػػر إّػػ   ِفٌ ب ِػػف اّ َِلػػن اِِّّلػػن م إالٌ ُى
ِل ان ِِرن  ا لقيو اّقيلن  ظرة إسلِلن  ككز بِ بِلزاف إسلِو م ذ ُدر َر

ػػػػبت ِػػػػف  ًُ حػػػػِدة ايرض اّ ػػػػو اغ ي ببػػػػدـ ذّػػػػؾ اّ،ػػػػزإ اّيبلػػػػر ِػػػػف اِّسػػػػ،د كا 
اّي لسن إّ  اّي لسن . ذو  ذه ايث ِإ اَ ج يثلر ِف حهِِإ دِ ؽ اِّسػهِلف 

ا رل م ِكرسػهكا كذػدن ه ّه ُػِا ِػف اِّسػ،د ّلػردٌ ،ػزإن م يلؼ لبػدـ ِِلػر اِّػِؤ لف 
يػػف ِِلػػر اِّػػِؤ لف ّػػـ لكاذػػؽ ق ِحػػل بِّاػػدكؿ حػػف قػػراره م ّكف  يِلػػر اِّػػِؤ ل
لاػػػِد لػػػل اّبػػػدـ م ِكذا لَػػػدد ذلػػػل اّلػػػـك اّػػػذم ل،ػػػب ِف لػػػ ـ ا ،دلػػػدن ِكُػػػدر ِِػػػرن 

ػػػػػ  سػػػػػهلـ قطاػػػػػن ايرض ّه ُػػػػػِرل  م ٌِ ِ ِرل حهِػػػػػِإ دِ ػػػػػؽ إُػػػػػرار ِِلػػػػػر ذه
ػو ا  ػاِِّؤ لف حه  ِكقفل اِّسػ َك  ِػف َك ِ ِػ  زحِػِإ سػلـ حقػدكا ا، ِِحن

  اّي لسن ك فِكيكا ِابـ ك  ِّزكا حف قطان ايرض .
 ِػف اي ُػِر لػدح  ،ػلن ر  كلركل حف ابػف حبػِس ريػو ان ح بِػِ ِفٌ 
ػ طاِن بػف ِيبىلػًرؽ ِػف ب ػو ظفػر بػف اَّػِرث سػرؽ  ،ػِر ّػل لقػِؿ ّػل ِ ِػف درحن

رؽ اّ،ػراب ذيِ ػت ذلػل  نِّػن م ذنػ كيِ ت اّدرع ذو ،رابق ِدة بف اّ اِِف م 
اؿ اّطرلػػؽ ذ،ػِإ بػػل ح ػد دار ر،ػػؿ ِػػف اّلبػكد لقػػِؿ ّػػل  ػػِثر ِ ػل طػػك اّ نِّػن   

ِؿ اّدرع إّ  بل ل م ذهِِ ُِب  َُِب م زلد بف اّسِلف  ك ريل حه  بِبل َك
ِف لقط  لػد زلػد  اّ بو  اّدرع ،ِإ حه  ِثر اّ نِّن إّ  دار اّلبكدم م ذبـٌ 
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اّسِرؽ  ك طاِن َلث اّ ِست ح ده ذػو  ِفٌ ف اّلبكدم   كقبؿ ِف لاِقبل  بلٌ 
كس ّكه ِف ل،ِدؿ حف  ذ،ِإ ب كا ظفر ك ـ قـك طاِن إّ  رسكؿ ان م داره 

ِ ِػػػف ُػػػَِببـ م كقػػػِّكا ّػػػل   إف ّػػػـ   فاػػػؿ اذ يػػػ  ُػػػَِب ِ م ذػػػ  زؿ ان ذره نػػػ
ٍّ ىِ ًإّى (م قِؿ ان  اِّ  ذكؽ سب  سِِكا ل  برئ اّلبكدم ك داذ  ح ل  ٍلػؾى ًإـ ِ ِى زى

 ) ِ ِن ػػػل ًُ ػػػ ًئً لفى نى ػػػِ ِىرىاؾى اّهٌػػػلي كىالى  ىييػػػف ّاٍهنى ِى ـى بىػػػٍلفى اّـ ػػػًِس ًب يي ٍَ ؽا ًّػػػ ى َى اًٍّي ىػػػِبى بًػػػٍِّ
  {َُٓ}اّ سِإ   
اِّسػهِلف م  ا سلـ بَقكؽ اّ ػِس ذَسػب ِػف اِّسػهِلف كغلػر افى ّـ لي 

 ك ػكز اّازلػ ؽ اّببِئـ م ِِّ بهل اّنهلفن حِػر بػف حبػدبؿ  ،ِكز ذّؾ إّ  َقك 
ِِّلف بُِػر لَِهػكف حهػ  ظبػكر ا بػؿ َُِِب اّاربِت كاّ، ذو دِ ؽ ِفٌ 

 ُِر اّنطِب ا  و    ـياّذم لَ ي ب ّهكاّوؽ ذكؽ ِِ  طل )اّ،ِِؿ(
 ٌِ ِّلف ذو ُِر لَِهػكف حهػ  ظبػكر ا بػؿ اّ،ٌِ  ِ باد م ذقد بهغ و ِفٌ ِ

ِػػؿ(   اّبالػػر )اّ،ا ،ػػِإؾ ي ػػِبو  ػػذا ذػػِِ   ِف لَِػػؿ حهػػذػػكؽ ِػػِ  طلػػؽ ذػػإذ
 ِيثر ِف يذا رطؿ .

ػػِ سػػه ِف يبلر ػػِف ِِهكإ ػػِف ِػػف رطػػب ايردف م ذلسػػ ؿ   ِػػِ  ك   لػػل لِك
ِِلػر ايردف إّلػؾ م كلاػكد لسػ ؿ   كيلػؼ  ذلقِؿ    ذا رطػب باػث بػل   ذا ؟

ِرسل كلقػكؿ   ّقػد َِه ِك ػِ  ،وإ بل ؟ ذلقِؿ   ّل   حه  دكاب اّبالرم ذلبزٌ 
ّػػدكاب اّبالػػر  ِِكف ل ػػ رل بثِ ػػل حهفنػػ ذػػكؽ طِقِ بػػِ م ثػػـ لػػ ِر ببلػػ  اّرطػػب  

 اّ و َِه ل .
ػػػ هبِ ِهػػػكف ِقػػػِرع ذػػػو ِسػػػفَِ لكذػػػو إَػػػدل ،كال ػػػل بدِ ػػػؽ لبُػػػر ِ ِسن

ا لَـر  ِف ُِدر قرارن ِف حِر إالٌ  ذِِ يِفم بـ َدلدة ِدببن ل نسكف ببِ دكابٌ 
 .ذلل اس نداـ  ذه اِّقِرع

ر ـ يؿ لػـك كيِف ّاِر بف حبداّازلز غلـ لاِؿ حه  بغؿ ّل ل  لل بد
ـى زاد اي،ػر ؟ قػِؿ  ذ،ِإه ذو لكـ ِِ بدر ـ ك ُؼ ذقِؿ ّهغػلـ   ِػِ بِّػؾ ؟ ًّػ

ل ثلثن ِلِـ. ي ؾ ِ ابتى اّبغؿ م َِر    طفتي بل اّسكؽ م قِؿ   ال ّك
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دِػػكف( ذيػػِف إذا اسػػ اِركه ِ ػػل كقػػد يػػِف يبػػو اّػػدرداإ ،ِػػؿ لقػػِؿ ّػػل )
ػػلبـ   ال  َِهػػكا حهلػػل إالٌ  لطلػػؽ ِيثػػر ِػػف ذّػػؾ   ذهِػػِ  ل ال يػػذا كيػػذا ذإٌ ػػلُك

َيرت ِبِ اّدرداإ اّكذِة قِؿ   لِ دِكف ال  نُِِ و غدا ح د ربو ذػإ و ّػـ 
 ركاه ابف حسِير .   ِِ  طلؽ .ِيف َِِؿ حهلؾ إالٌ 

ػ حِر بف اّنطِب  كحف اِّسلب بف داـر قِؿ   ِرلتي  ٌِ  ِالن ليرب ،
ِـهتى ،ِهؾ ِِ ال لطلؽ .  ك ك لقكؿ ّل   َ

سػػػػف  ػػػػذه اِّاِِ هػػػػن اِّك،بػػػػن ّهببػػػػِئـ ،ػػػػِإت ِػػػػف االِ ثػػػػِؿ ّ اػػػػِّلـ َك
بِدئل اّسِِلن م ،ِإ ذػو اَّػدلت حػف اّ بػو  ِػف  ِػِ ِا ػِه   إفٌ  ا سلـ ِك

غلػػر َػػؽ ن لػػـك اّقلِِػػن ل ػػيك إّلػػل ِػػف ق هػػل باإّػػ   ا حػػجـ ا حِػػدن ق ػػؿ حُػػفكرن 
ٍؿ  ذا ق ه و ؟ كلقكؿ   ربا سى ـى  ى ًّ 

ِبل حُػػػػػفكرة  زقػػػػػزؽ َك ػػػػػك لِ ػػػػػو ِػػػػػ  ُِػػػػػ  كقػػػػػد ِرل رسػػػػػكؿ ان 
ِىف ذ،   ذه ذو ذرانبِ ؟  كؽ ِرسل ك رذرؼ ك َكـ ذ ذ ِدل ذو َُِِبل   

 ِحلدكا إّلبِ ذرانبِ .
 ِ  ِػ بف اّز ػِاِػِرة بغل ػ ذػو اَّػدلث اُّػَل  ِفٌ  ِكنبر ِ  بل ِ َِِد 

ِ ِ بػِ ا قرلبنػببِ اّاطش ذػِرت بئػرن  ِف ب و إسرائلؿ يِ ت  ِ و ذو ذلة ذِ  دٌ 
ِ لهبػػث ليػػِد لِػػكت ِرت يهبنػػكار ػػكت م ذهِػػِ نر،ػػٍت ِػػف اّبئػػر  ذ ّزػػت ك ػػربت

ِػػِ ُِػػِب  ػػذا اّيهػػب ِثػػؿ اّػػذم  ِػػف  ػػدة اّاطػػش م ذقِّػػت ذػػو  فسػػبِ   إفٌ 
بِ اّػذم يِ ػت    اهػل فـ ُِِب و م ذَـ ٍت حهلل  ذ زحت ِكقبِ م ِم   نهاٍت ني 

إَسػػِ بِ ،ػػزاإ  ّبػػِ م ذ ّزػػٍت اّبئػػر ذِ: ػػل بِِّػػِإ كسػػقٍت بػػل اّيهػػب م ذغفػػر ان
 ّبذا اّيهب .

ل َػػػػـرـ حهػػػػ  اِّسػػػػهـ ِف لَِػػػػؿ ٌِ ػػػػ كبهػػػػل ِػػػػف رذػػػػؽ ا سػػػػلـ بػػػػَِّلكاف 
ػػحهػػ   لف اك َلػ ذا يػػِف ا سػػلـ قػد َػػرٌ ِ ِف لقِ ػػؿ بايػبِِ باين ـ  ػػذا بػػلف م كا 

اّػػػدكؿ ايكربلػػػن اّلػػػـك بِسػػػـ  ِ ذػػػإفٌ اَّلكا ػػػِت قبػػػؿ ِيثػػػر ِػػػف ِرباػػػن ح ػػػر قر نػػػ
 ة .لف اّب ر ذلِِ ليسِ  بُِِِّرحن اَّرٌ ِ باَّيِرة كاِّد لن  قد ِبَِ ل رسِل  
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 لدرس الحادي والثالثونا
  لديمقراطية واإلسالما
 ا سلـ  ظِـ دلِقراطو ّسببلف   ال لُ  ِف  دحو ِفٌ 

باػػد اّ ظػِـ ا سػػلِو ذػل لُػػ   ِرلنلػػِ ،ػِإ  ػذا اّ ظػػِـ  ايكؿ   ِفٌ 
 ِف   سب اِّ قدـ إّ  اِّ  نر.

  ػػ  حهػػ  ِ قػػِض ِفػػِ لـ غلػػر إسػػلِلن اّدلِقراطلػػن  ظػػِـ  كاّثػػِ و  ِفٌ 
كحه  ِسِس لُطدـ بِّاقلدة ا سلِلن م ذ ُؿ اّدلِقراطلن ِ بثػؽ ِػف ذيػرة 

اّ ػػاب لَيػػـ  فسػل ب فسػػل ؛ ّػػذّؾ  اَِّيِلػن ّه ػػاب ال ّهسػهطن م ِم   ِفٌ  ِفٌ 
بُػػفن حِِػػن حػػف طرلػػؽ اال  نِبػػِت بػػِّقكا لف اّ ػػو  ك،ػػب ِف لس  ػػِر اّ ػػاب
كا ِِرهلرغب ذو ِف  َيِل كبِّر  م ذو َػلف ِف  ؤسِإ اّذلف لرغب ذو ِف ل ّك

ده م ال ّه اب كال ّهسهطن م كب ابلر هنر ِفٌ   اَِّيِلن ذو ا سلـ  و ن َك
ػػ اِّ ىػػراع ذػػو اّ ظػػِـ اّػػدلِقراطو ٌِ  فٌ ِ ذػػو اّ ظػػِـ ا سػػلِو ذػػإ ػػك اّ ػػاب م ِ

 ك  ِف بلف  رع اّنِّؽ ك رع اِّنهكؽ . رب اّ اب م اِّ رع  ك ان م
ن اِّ ِثؿ ذػو ا سػلـ اّاداّن  ك  ظِـ ا ظِـ ايُه  اّذم   ـ ذلل كاّ

  ان ل رٌبػػػ كذػػػو دلػػػف ل ِحهػػػـ ِػػػف اّ ػػػاب بِػػػِ لُػػػه  اّ ػػػِس مَِ ؛ ي ػػػل سػػػب
ػػ ِن لِ بِحػػل َيِ َيػػِك ف حهػػ   قػػكل ان م ك ػػذه اّ قػػكل  ػػدذابـ إّػػ   طبلػػؽ ِ ِك

ػػف اّاداّػػن ذػػو يػػؿ ِِػػكر اَّلػػِة ِِػػِ ال  ،ػػد  ػػذا ذػػو اّػػ ظـ اّدلِقرا طلػػن  م ِك
  ذه ايِكر  

كف ِ فسػػػػبـ ّهرئِسػػػػن َّػػػػذلف لر ػػػػا لغهػػػػب ذػػػػو اّػػػػ ظـ اّدلِفراطلػػػػن ِفٌ -ُ
ِ ذػػػو ِيِسػػػب د لكلػػػن   اّ،ػػػِه كاِّػػػِؿ كاِّ ُػػػب لر ػػػَكف ِ فسػػػبـ ّبػػػِ طِانػػػ

ػلس طِانػ َقلػؽ اّاداّػن بػلف  ِ ذػو ك َقلؽ رغبِت ذردلن   ػ ،ج ذػو  فكسػبـ ّك
ػػن دلِقراطلػػن  قِيػػِ ِ رئػػلس  ػػب اِِّّلػػن اّ ػػو لاّ ػػِس ؛ ّػػذّؾ  ،ػػد ِف اّركا دّك

 ِ ِيِحفن .ا  يكف ِحه  ِف را ب ِم ِكظؼ يِف ِياِذن ِغرلن ،د  
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ػػػ ِّػػػِ  ػػػّك  ِبػػػك بيػػػر  ػػػن اّنلذػػػن  ِكُػػػب  رئلسن نػػػرج ِػػػف داره ِ ّهدّك
َن  ِبػػراد )ِ،ِكحػػن ِػػف اييسػػلن( ك ػػك ذا ػػب إّػػ  اّسػػكؽ  ِ كحهػػ  سػػِحدهُػػبِ

ذقِؿ ّل   إّ  ِلػف  ر ِف حِهل ّلالؿ  فسل ِك هلم ذهقلل حِ سبيّلاِؿ كل
ّالتى ِِػر اِّسػهِلف ؟! رلد ؟ قِؿ   إ قػِؿ  ّ  اّسكؽ م قِؿ    ُ   ِِذا كقد كي

  ذِػػف ِلػػف ِطاػػـ حلػػِّو ؟ ذقػػِؿ  ا طهػػؽ لفػػرض ّػػؾ ِبػػك حبلػػدة م ك ػػك ِِػػلف 
رضي ّػػؾ ذقػػِؿ   ِىذػػ ِ م ذِ طهقػػِ إّػػ  ِبػػو حبلػػدة مبلػػت ِِػػكاؿ اِّسػػهِلف م را بنػػ

م ِم   ّػػػػلس بقػػػػكت سػػػػبـ يب ذيػػػػهبـ كال ِك قػػػػكت ر،ػػػػؿ ِػػػػف اِّبػػػػِ،رلف ّػػػػلس 
ِم   إذا م كيسكة اّ  ِإ كيسكة اُّلؼ إذا ِنهقٍت يسكة م ِغ ِ ـ كال ِذقر ـ 

 بهلت ردد بِ إّ  بلت اِِّؿ ِكنذت غلر ِ 
ِس  ػػػػػػػِرة كزرائػػػػػػػل بِف لقػػػػػػػـك اّػػػػػػػرئلس  ِحهػػػػػػػ  در،ػػػػػػػِت اّدلِقراطلػػػػػػػن-ِ

ثػػؿ  ػػذه اّدلِقر  سػػِحدلل كك،ػػكه رحل ػػل ِك ػػِ ِ بػػؿ ِ بػػاِك ِ قػػد يِ ػػت ذػػو طلػػن ِك
اّ ظػػػػػِـ ا سػػػػػلِو قبػػػػػؿ ِف لاػػػػػرؼ اّاػػػػػِّـ ِػػػػػف  ػػػػػرقل إّػػػػػ  غربػػػػػل ِػػػػػِ ِا ػػػػػ  

  ذو ا سلـ بُِطه  اّ كرل اّذم كرد ذػو اّدلِقراطلن م ك ذ اّقيلن   ،هٌ 
اُِّػطه  اسػِِ ّسػكرة ِػف سػكر اّقػرهف  م بػؿ قػد ،اػؿ  ػذا اّقرهف اّيرلـ  ٌص 

ػػِ كى )   ذػػو سػػكرة اّ ػػكرل قػػِؿ ان  اػػِّ  اّيػػرلـ م ذقػػد ِـ ًِ ـٍ كى ـٍ  يػػكرىل بىٍلػػ ىبي ػػري ي ٍِ ِى
ـٍ لي ًفقيػػكفى  ٍق ىػػِ ي زى ل اّيػػرلـ  {ّٖاّ ػػكرل   (}رى  كقػػد ِِػػر ان سػػبَِ ل ك اػػِّ  رسػػّك

ـٍ ) ِّ   ػِؿ ان  اػػػم قػػ بػػ ف لس  ػػلر رحل ػػل ػػًِكٍر ي ـٍ كى ى ـٍ كىاٍسػػ ىٍغًفٍر ّىبيػػ ػػٍ بي ذىػػٍِحؼي حى
هىػ ـيػٍؿ حى ػتى ذى ىكى ٍِ ًر ذىًإذىا حىزى ٍِ ياًهلفى ًذو ايى ِي ىػكى ػبُّ اٍّ ًَ هؿ حِػراف   (}  اّهٌػًل ًإـف اّهٌػلى لي

ّذّؾ يِف اّرسػكؿ ُػه  حهلػل لس  ػلر اّ ػِس ذػو ايِػكر اّ ػو ّػـ لػرد  {ُٗٓ
 ِبِ بير كحِػر ريػو ان ح بِػِ ذػو  ػ ف ذلبِ  ص قره و م ذقد اس  ِر ِثلن 

بػػِإ ل ِ س  ػػِر اِّسػػهِلف حِِػػن قبلػػؿ ِاريػػن َِػػد باػػد ِف ،ِإ ػػاك  مِسػػرل بػػدر 
ِـ لنر،ػػػكف  ِ َُػػػ لف ببػػػِ ِلبقػػػكف ذػػػو اِّدل ػػػن نػػػركج اِّ ػػػريلف ِّقِ ه ػػػل م

ّـ ليف ِق  اِ بسداد ِرلبػـ م ل ِّلقِ بـ ؟ ذهِِ هثركا اّنركج ّب  طهببـ ِ  ِ ٌ 
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ػػل   ِ ػػلركا  ا ِػػِ لنِطػػب اِّسػػهِلف ذػػو اِّكاقػػؼ اُّػػابن كيػػِف يثلػػرن  بِثػػؿ قّك
 بِ اّ ِس .حهىـو ِلٌ 

هفػِإ اّرا ػدكف ِػف باػده م ذهػـ ليػف َِػد ِػ بـ كحه   ذا اّػ بج سػِر اّن
 ،ِػػػػ  ِحلػػػػِف اِّسػػػػهِلف حهلػػػػل قػػػػرهف كال سػػػػ ن إالٌ  ِ ِِػػػػِ ّػػػػـ لػػػػ ٌص لفاػػػػؿ  ػػػػلئن 

  ال نلػر ذػو ِِػر ِيبػًرـ ِػف غلػر  ػكرل  ذِس  ِر ـ ذلل  م َ   قِؿ حِر 
بن ّ قبؿ هراإ اّرحلن كاّاِؿ ببػِ م ذقػد  بػ  حِػر بػف  م كقد يِ ت ُدكر ـ َر

لػِإ ايِػكر ح دِِ  اّنطِب  ِػف ِف لطهبػكا ِبػكرا غِّلػن ح ػد يػِف نهلفػن ِّك
ا م كقػػد ذيػػر ذّػػؾ ذػػو نطبػػن ِػػف نطبػػل م  ػػزكلج ب ػػِ بـ َ ػػ  ،اػػؿ ّبػػِ َػػدكدن 

 ذا ِنػِّؼ ّي ػِب ان ك هػٍت حهلػل قػكؿ ان  اػِّ    رٍ ل ب فٌ ذقِطا ل اِِرة كذيـ 
ٍكجو كىه ىلٍ ) ِـيىِفى زى ٍكجو  د ُّـي اٍسً ٍبدىاؿى زى ٍف ِىرى ٍ ػلي  ىػٍلئنِ كىاً  ًِ ذيكٍا  دىا يـف ًق طىِرنا ذىلى  ىٍ ني ٍَ  يـٍ ًإ

ًبل ِن  ُِّ ٍثِِن  ذيك ىلي بيٍب ِى ِن كىاً  ِف  ػذه اِّػِرة  ػذا اّ قػد  م ذ قبؿ {َِاّ سِإ   (}ِى ىٍ ني
 ك ذا االح راض ثـ قِؿ   ُِِبت اِِرة ِكنط  حِر .

 كقػػػدِت بيػػػِحن ِػػػف اّػػػلِف إّػػػ  اِّدل ػػػن ذػػػو حبػػػد اّنهلفػػػن حِػػػر بػػػف
حهػػػ   قبػػػِ حِػػػر ِػػػف  ػػػذه اّبيػػػِحن ِبػػػراد ك ػػػو ِيسػػػلن  يهػػػبس ذفرـ  اّنطػػػِب
ن ِ بِ ِِ لسػِكم َهػن بػردلف هٌ َي  ثـ ُاد اِّ بر لنطب كحهللا ا بردن دن رٍ رحل ل بي 

ِيـ ان م ذقِـ إّلل سهِِف اّفِرسو  ذقِؿ   كان ال  سػِ    ذقِؿ   اسِاكا َر
ـى لِ ِ ذقِؿ حِر م  كان ال  سِ   ذقػِؿ   سػهِِف    فـيػٍهتى م حبػدان بػِ   كًّ

ن ِ بػػِ )ِم   ذػػو ا كنر،ػػتى  نطػػب ذػػو َهٌػػا بػػردن حهل ػػِ بِّػػد لِ ذـرٍقػػتى حهل ػػِ بيػػٍردن 
ذقػِؿ   ِلػف  ِؿ حِر   ِلػف حبػد ان ؟ ذهػـ لػرد حهلػل َِػد مق لف(َهن  ادؿ بيٍردى 

قػػِؿ   ِّػػف َِػػد  ػػذلف حبػػدان بػػف حِػػر ؟ ذقػػِؿ    ػػِ ِ ػػذا لػػِ ِِلػػر اِّػػِؤ لف 
يػػِف طػػكاؿ  حِػػر بػف اّنطػػِب  اّهػػذلف حهىػػـو ؟ قػِؿ   ّػػو ؛ ذّػػؾ ِفٌ بيػٍردىلف اّ

ػـر اب ػل  فسػل ِ ػل م  اّبدف ّـ ليفل بيٍرد كاَد ذ برع اب ل حبدان ذ حطِه بػرده َك
 ذهِِ حهـ سهِِف ِ ل ذّؾ م قِؿ ّاِر   ِِِ ا ف ذقؿ كانطٍب ك َف  سِ  .
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 حِػػػر  رة م ِفٌ ذػػػو ِ ِقػػػب اّا ػػػرة اِّب ػػػرة كذػػػو ي ػػػِب رلػػػِض اّ يػػػ
إّػ   ل اّكقػت اّػذم لػذ ب ذلػل اّ ػِسيػِف ل َػرٌ  ل فقد َِػكاؿ رحل ػل ك نرج ّللن 

كيػػِف ذّػػؾ بُػػَبن م بلػػك بـ كلػػ ككف إّػػ  ِيػػِ،ابـ كلطفئػػكف ذلػػل ق ػػِدلهبـ 
ِػف دار  ا ل ػ ُّ ؿ ذػو طػرؽ اِّدب ػن يػكإن حبدان بف ِساكد م ذػِرل ك ػك ل ،ػكٌ 

ِػف نػلؿ ثقػكب اّبػِب م ذَػِكؿ  ِ ذ نػذ ل ظػر ن اذِق رب ِػف اّػدار ذسػِ  ُِػك 
دن اّ ي ل يِف ُِك ر اّ،دار ك زؿ إّػ  ذ ػِإ اّػدار ذػإذا ا ذ سكٌ دنكؿ ِف اّبِب ّك

   ك،ِرلػن  غ ػو ّػل م ذقػِؿ حِػر كبلف لدلل يؤكس اّنِػر   ل  يبلر اّسفٌ 
ل ؟! م ذرذػ  اّ ػل  ك ػك لاُػو رـبػيِّهلهن ِقب  ِف  ل  ل  ظر ِ،هل ِِ ِرلتي 

ذقػِؿ حِػر   كيلػؼ يػِف ذاؾ ؟ ذقػِؿ  م  اتى يػِف ِقػب ِرسل ذقِؿ   بؿ ِِ ُػ
ِِلر اِِّؤ لف إف ي تي قد ِنطٍِتي ذو كاَدة ذ  ت قد ِنط تى ذػو ّ ل    لِ ا

ِ  و ؟ قِؿ اّ ل      ثلث م ذقِؿ حِر   ِك
ػ   ػ ِػػ ػٌ  كػاػػن مػ رػتػى اػّػػ،داػرػ  ػسكـ ؾ ّػـ  ػدنػؿ دػاػػرػمػ ِػف اػّػبِبػػ بػؿ اػيػكّػ

بيليك )     سبَِ ل لقكؿ ٍِ يكٍا اٍّ اـ قيكاتى كى اًببىِ كى ٍبكى ٍف ِى ك   ًِ َي ـٍ  يٍفًه ّبقرة   (}افى اٌّهلى ّىاىـهيي
ُٖٗ}  
كىال ) سػػػػػػػػػػػػػػػتى حهىػػػػػػػػػػػػػػػـو كان سػػػػػػػػػػػػػػػبَِ ل لقػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  ؾ   ،سـ ٌِ ػػػػػػػػػػػػػػػكاّثِ لػػػػػػػػػػػػػػػن       

ـسسيكا  {ُِاَّ،رات  (} ى،ى
لىِ ِىلُّبىِ اّـًذلفى ) ؾ دنهتى دارم ِف دكف اس ئذاف م كان لقكؿ  ّثن   ِ ٌ ِكاّث     
ِى ي  ٍلره ه ـٍ نى ًّيي هى  ِىٍ ًهبىِ ذى ِيكا حى ها ـ    ىٍس ىٍ ً سيكا كى يسى َى ـٍ  ٍلرى بيليكً يي هيكا بيليك ِن غى كا ال  ىٍدني

كفى  ـٍ  ىذىـيري ـٍ ّىاىـهيي   {ِٕر  (}اّ ك  ّـيي
 ك ك لس غفر ربل  ثكبل ِ حه ثـ نرج حِي   ذقِؿ حِر ّه ل    ُدقتى 

ػػير ِػػ،هسل لػػي  فل  إػػهػػِ ثػػـ ،ػػِثػػـ  ػػ،ر اػػّػػ ل  ِػػ،ِّػػس حػػِر َػػل ن  َػ كػ
ذارذل حِر ذ ِداه ِك،هسل إّ  ، بل ثـ  ِس ذو  م ا َسِس بِّن،ؿ كاَّلِإ

ا بَِّؽ ِِ ِنبرتي ذقِؿ ّل بُكت ّـ لسِال َِد   كاّذم باث َِِدن  م ِذ ل
ا ِف اّ ِس بِّذم ِرلتي ِ ؾى كال ابف ِساكد م ذقِؿ اّ ل    ِك ِ كاّذم َِدن 
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 ِ ذ ذّؾ اّلكـ م ذيـبر حِر    رب اّنِر ا بَِّؽ ِِ حدتي إّباث َِِدن 
 ذا يـبر ِيركف ال لدركف ِِِّم   ُِح   ان ِيبر م كاَّ

 
 الدرس الثاني والثالثون 

 اإلسالم في ظل   ةمنصب الرئاسة وأموال الرعيَّ 
اّفرؽ يبلر بلف رؤسِإ لُ ابـ اّقرهف م كرؤسػِإ  ُػ ابـ  ظػـ ب ػرلن 

ذػو  كرلػن م ذيػؿ ِػف لر ػ   فسػل ّهرئِسػندي ِ م دلِقراطلن يِ ت يِِ  ػزحـ ِـ 
ِن  ػِ إ ٌ ِ ِك َدلثن يؿ دكؿ اّاِّـ قدل ِن ِ ِلِػِ ِِ لسا  ّذّؾ ؛ ي ل لاد اّرئِسػن ِغ 

 م ذػػو َػػلف ِفٌ  ،ػػِه ِغػػ ـ م ذفلبػػِ لسػػبؿ ،ِػػ  ايِػػكاؿ كاَُّػػكؿ حهػػ  ِحظػػـ
ػػػػػِ اّرؤسػػػػػِإ اّػػػػػذلف  نػػػػػر،بـ ِدرسػػػػػن اّقػػػػػرهف لكق ػػػػػكف بػػػػػ فـ   اّرئِسػػػػػن  اػػػػػد ِغرِن

لن سػػؤّك ؾ ال  ،ػػد ذػػو ظػػؿ اَّيػػـ بِ سػػلـ ِػػف ؾ ذإٌ ػػِكنركلػػن ؛ ّػػذّلكلػػن د  ِك
ػػم كا  ٌ  ؿ كاّ،ػػِه كاّ ػػبرةِ بِِّػػِلر ػػ   فسػػل ّهرئِسػػن طِانػػ ُن إقِِػػن ِ حهػػ  ِػػِ َر

ّػ   ف ِف ل ّك  ِِػكر اِّسػهِلف ِػف لسػوإن لن ِاّادؿ بلف اّرحلن ك  إّػلبـ كا 
 . ا سلـ 
 اَّػػرٌ ّ ػػدلدة ا ِػػف ِلػػِـ اُّػػلؼقػػِؿ   ِرلػػتي ذػػو لػػكـ  اػػف حثِػػِف ذ

 ذا اّلـك اِّه بب  لريض ذو كة دارم حِر كاّرل   هف  اّك،كه ِرلتي ِف ي
م ذقهػػتي ّػػل   إّػػ  ِلػػف لػػِ نهلفػػن اِّسػػهِلف ؟ ذقػػِؿ   إبػػؿ )،ِػػِؿ( ِػػف ِِػػكاؿ 

ذػإ و ِن ػ  ِف لسػ ّ و  إّػ  ِاِط بػِ ُدقن  ردٍت ِك ِ ِسا  إّ  إر،ِحبِاّ
 ػػذه اّظبلػػرة اّ ػػو لهػػكذ  كذػػواّلػػـك م ذقهػػتي   كذػػو  ػػذا  ان ح بػػِ لػػـك اَّسػػِب

ِ ِ    ذقِؿبِ اّ ِس بظؿ بلك بـ م ذطهبتي ِ ل ِف ليهؼ غلره لطهببِ ح ل م ِ 
فٌ  اِّسؤكؿ ح بِ   . نغلرم ال لَِؿ ح و ذ كبو لـك اّقلِِ كا 

(  َلهػن  )،ِػِالن ا ػ رلتي إبػلن ِِ ِا ػِه   قِؿ   ف حِر ب كحف حبدان
سػِ ت ذ،ئػتي ببػِ إّػ  اّسػكؽ ِطهػب بلابػِ   زلهن ثـ سق بِ إّ  اِّراحو َ  

ِ م ذقِؿ   ِّف  ذه ؟ ذقلػؿ ّػل  ن  سِِذِرل إبلن  ؿ )ِبو( حِر اّسكؽنقِؿ   ذد
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م ذ،ئ ػل ِسػا  إّلػل م ذقهػتي ِػِ ّػؾ لػِ م  ذسػ ؿ ح ػو  ان بف حِربد بِ ّا  إ ٌ 
يػػِإ )  زلهػػن  َلهػػن( إبػػؿ ِ م قػػِؿ   ِػػِ  ػػذه ا بػػؿ ؟ قهػػتي    ؟ِِلػػر اِّػػِؤ لف

م كيػذّؾ  غػو ا نػركف َِ  )اِّرح ( ِب غو ِِ لبّ بِ كباثتي ببِ إّ  اا  رل
ـ لس  ثرم إ ٌ  يركفِقِؿ اَّ باِػؿ ّػـ لاِهػل اِّسػهِكف ؟ ذقػِؿ  ل ّـ لسرقبِ ّك
هَِيرلف   إفٌ  حِر   ببػِ كف ىػااّ ِس يػِ كا لي  يفٌ  ؛ ذه ا بؿ سِ ت  ّل ّك

بـ   ِلٌ م إ ٌ ِيثػػر ِػػف ح ػػِل بـ بغلر ػػِ  ِ اّ ػػِس ارحػػكا إبػػؿ ابػػف بػػبػػِ سػػِ ت بقػػّك
دنهػػػػٍت ِرحػػػػ  ال كيهِػػػػِ  م ِِلػػػػر اِّػػػػِؤ بف   اسػػػػقكا إبػػػػؿ ابػػػػف ِِلػػػػر اِّػػػػِؤ لف

كف   ا ريك ػِ إ ٌ لِ اك ب ذبػذه ا بػؿ إذف بػِ إبػؿ ابػف ِِلػر اِّػِؤ لف   ِ بؿ لقّك
ن م ذرً  ػن بلابِ إذف ل،  ي بٍ سِ ت ب،ِه ِ ُب رئِسن اّدّك ب ِف لاكد إّػ  اّدّك

ِّػػػِؿ اّػػػذم الب ػػػل ِرس ِِّػػػل م ِم   ِحطػػػِه ا ثػػػـ ِحطػػػ   بػػػِ حِػػػر م ذبِح
ؿ ،اػػػػؿ اّػػػػرب  ذػػػػو بلػػػػت ِػػػػِك م   ػػػػذه ا بػػػػؿ ح ػػػػدِِ يِ ػػػػت  زلهػػػػن  ا ػػػػ رل بػػػػل
 . اِّسهِلف
ذِس قريػٍت اِػِرة حِػر ريػو ان  قدـ برلػد ِهػؾ اّػرـك حهػ  حِػر ك 

ا ِك لِإ ِِِ  ك ِ كاذر ذو بلد اّاػرب كال ك،ػكد ا كا  رت بل حطرن ح بِ دل ِرن 
ك،اه بِ ذو قكارلر كباثت ببِ ِ  اّبرلػد إّػ  اِػِرة  رقػؿ م اّركـ ّبِ ذو بلد 
: بػػِ ،ػػكا ر م ِهػػؾ اّػػرـك  كقِّػػت م ذهِػػِ ِ ِ ػػِ اّبرلػػد ذرغػػٍت  ػػذه اّقػػكارلر ِك

ػػ ٌِ ػػؿ اّبرلػػد إّلبػػِ ُّػػَِب اّبرلػػد اذ ػػب ببػػِ إّػػ  اِػػِرة اّنهلفػػن حِػػر م ذه ِ ُك
ذ نبر ػػل م ذقػػِؿ   ِػػِ  ػػذا ؟   ذػػؽ ِف دنػػؿ حِػػر احهػػ  اّبسػػط  ذك  ذػػرغ بفٌ 

ك،اػػؿ ِػػِ بقػػو ِػػف م ا حبػػِ كدذػػ  إّػػ  اِِر ػػل دل ػػِرن ِاّ،ػػكا ر كب ذ نػػذ حِػػر 
   ثِف بل  اّ،كا ر ذو بلت اِِّؿ .

ِِ  ّك  حِر بف حبداّازلز ِِر اّنلذن م دنػؿ حهػ  زك، ػل ذِطِػن  ّك
َي ب ػػت حبػػد اِّهػػؾ كنلـ   ظػػـك ِكاّ   بِّػػذ ببػػِ اّذ بلػػن كثكببػػِ اَِّهٌػػهلا ر ػػِ بػػلف 

ر  ػػػػذا اّػػػػذ ب ِف ذراقػػػػل م ِم   نـلر ػػػػِ بػػػػلف ِف  ن ػػػػلكبػػػػم لػػػػِقكت بِّػػػػدرر كاّ
م ك  نهػ  حػف اّػذ ب كاّ،ػكا ر م بقػ  زك،ػن ح ػده  ذلطهقبِ حِر م كبػلف ِف 



 

239 

 

ػػذقػػِؿ  ٌِ َي ّبػػِ ان ػػِرم م إ هػػ  اّذ بلػػن إّػػ  بلػػت ِ ِف  ػػردم يػػؿ ِػػِ  ِهيػػلف ِػػف اّ
ػػػ م اِّػػػِؿ ٌِ ك ػػػذا   ػػػتً ذػػػإ و ِيػػػره ِف ِيػػػكف ِ ػػػِ ِك ِ ِف  ػػػ ذ و ّػػػو ذػػػو ذراقػػػؾ مكا 

ذػ ِر م   اّذ ب ذو بلت كاَد م ذقِّت   ال م بؿ ان ِرؾى حهلل كحه  ِياِذل
ِػل ان م  ًي  ذو بلت ِِؿ اِّسهِلف م ذهِِ  ػكذو حِػر َر ِؿ َ   كي َي بل م ذ
ك،ِإ ِف باده لزلد م قِؿ ّفِطِن   إف  ئًت ردد ل إّلػًؾ م قِّػت   ال كان كال 

  اد ِك ل .ِ ذو َلِ ل م ِكر،  ذلل بفسن ِطلب بل  
ن ذو ظػؿ ا سػلـ ل ػار بػ فٌ  كيفٌ  لن د لكلػن  رئلس اّدّك اّرئِسػن ِسػؤّك
ػِكنركلن ذإ ٌ  ِن يػِف حِػر ريػو ان م ِ بِػِ  ػك ذلػل ُِػهَن اّرحلػن ل لاِػؿ دائ
ِإ ذات ّلهػػػن بيػػػ فطػػػِـ م ذسػػػِ  ِ ّيػػػؿ طفػػػؿ بهػػػل حِػػػر اِّ  ػػػبرل  را بنػػػ قػػػد ذػػػرض

ـ  يف  ارذل قو ان ِكَس و ُبو ذ ك،ل  َكه ذقِؿ يِل   ا  إّ  ُبلًؾ م ّك
ػل م ثػـ سػِ  بيػِإه ِػرة ثِ لػن  ػِ ل اّنهلفن حِػر م ذهػـ   بػل بقّك ٌِ ل م ذاػِد إّػ  ِ

لقكؿ ّبِ ِِ قِّل ذو اِّرة ايّك  م ذهِػِ يػِف هنػر اّهلػؿ سػِ  بيػِإ اُّػبو م 
 ٌِ سكإ م ِِّو ِرل اب ؾ حه   ذا اَِّؿ  ل كقِؿ ّبِ   كلًَؾ إ ؾ ِـٌ ذ    إّ  ِ
ذلػػ ب  ذّػػؾ م   ِلػػِ حبػػدان   إ ػػو َِػػِكؿ إذطِِػػل  ؤه ؟ قِّػػت ايـٌ ال ل قطػػ  بيػػِ

ـى ذاؾ ؟ قِّػت   يفٌ   ّهِفطػـك م ذقػِؿ  إالٌ حِػر ال لفػرض ِػِالن  ذقِؿ حِر   كًّػ
كلَػًؾ ال  ا،هلػل حػف ا ذطػِـ   كيـ حِر اب ًؾ ؟ قِّت   يػذا  ػبر م ذقػِؿ   

ال  لبـ   ِفِ ل ػػِدل ذػػك،اػػؿ ِ ِدلنػػ ذهِػػِ ُػػه  اُّػػب  ا ُػػرؼ إّػػ  اّ ػػِسم 
ػكد را بنػلا،هكا ُبلِ بـ حف اّفطِـ ذإ ٌ  ِ ِػف لػـك ِ قػد قرر ػِ ِف  فػرض ّيػؿ ِّك

ِ لهكـ  فسل كاّدِكع  ِ: حل لل كلنِطػب  فسػل   يػـ ُػبل   . ثـ ِنذ كالد ل 
   ذا اّقرار كباث بل إّ  ايقِّلـ ذو ا ذِؽ .  ق هتى لِ حِر   ثـ ِحـٌ 
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 الدرس الثالث والثالثون
  رة اإلسالميةالحضا

ِقػػػِـ اِّسػػػهِكف بفيػػػؿ  اػػػِّلـ اّقػػػرهف َيػػػِرة إسػػػلِلن اسػػػ ِرت ّاػػػدة 
ػػػػػػ ٌِ سػػػػػػلن ِاّسل   ن  ػػػػػػِهت يػػػػػػؿ ِ ػػػػػػَِو اَّلػػػػػػِةقػػػػػػركف م كيِ ػػػػػػت َيػػػػػػِرة حِ

كاّاهِلن م كذلِِ ل  و إ ِرات ِف  لن كايدبلن احلن كاالق ُِدلن كاّاِر ِ، ِكاال
 ،كا ب  ذه اَّيِرة ذو اِّلداف اّاهِو.

و  دؿ حه  حظـ ا سلـ كسرحن  قهل اّارب ِػف يػك بـ ِف ايِكر اّ 
م ال لنطػػػركف ببػػػِؿ َِػػػد إّػػػ  ِِػػػن ذات سػػػلِدة كقلػػػِدة ك ػػػ ف  قبِئػػػؿ ِ  ػػػَِرة

ف اسػ طِع ل ذو غيػكف ثلثػن حقػكدلَسب ّبِ َسِب ِ ٌ  اِّسػهِكف  ِػف اّػِز
ِ و اّذم ِي  حه   بَرل  ِف لب كا ّبـ ِسطكالن  ِ  ِذس ايسطكؿ اّبَرم اّرِك

ذػػو ِاريػػن ِ ػػبكرة ِ ا ِبل نػػثػػر ِػػف ِّػػؼ سػػ ن كا  ُػػر حهلػػل ا  ُػػِرن   سلسػػل ِي
 ػػػ ّٓسػػ ن   سيػػِلٍت بِاريػػن ذات اُّػػكارم م كيػػِف ذّػػؾ ذػػو حبػػد حثِػػِف 

ان بػػف ِبػػو سػػرح م كايسػػطكؿ  كيػػِف ايسػػطكؿ اّبَػػرم ا سػػلِو بقلػػِدة حبػػد
ِ و بقلِدة ابف  رقؿ .  اّرِك

كاف   ذػو بغػداد كذو ي ِب ُكر ِ رقن ِف َيػِرة بغػداد  ك َػت ح ػ
ػػؼ  )) لػػذير اّ ػػِرل  اَّػػدلث ِفٌ   اسػػ  بطت اّي ِبػػن اّبػػِرزة ّهاِلػػِف قػػِؿ اِّّؤ

...  ـُِٖٗاس  بط ذػو سػ ن يِف ِحِ  ال لبُر م ِ اسِل برالؿ ر،ل ذر سل  
كقد نـهد اسِل ك ػـرؼ   اهلـ اّاِلِف اّقراإة كاّي ِبن مايسهكب اِّ سكب إّلل ّ
ل اّفر سللف ببػذا اال ذػو  اهػلـ اّاِلػِفم   بِط اّػذم ِنػذت بػل ِِػـ اّاػِّـ سػقِك

يف ِف لدرم ِفٌ  ِ ال لبُر اسػِل   زلػف اّػدلف ِ يِف ِحِ  ِلين  حربل  ر،لن  ّك
ذػو  ػذا  يػِف اّسػِبؽ ... ػػََٕحهو بػف َِِػد ا ِػدم حػِش ذػو َػدكد سػ ن 

ّلػػػل لر،ػػػ  ِػػػف دكف سػػػكاه اّفيػػػؿ يهػػػل قػػػو اب ػػػداع اّي ِبػػػن اّبػػػ رزة ِاِّيػػػِِر كا 
 ّهاِلِف((
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ِػػػف ي ػػػِب  ُػػػكر ِ ػػػرقن ِػػػف َيػػػِرة بغػػػداد ذػػػو اّاُػػػر اّابِسػػػو   
 .ٕٓـ ص َُٖٗ  ّلؼ   ِلنِئلؿ حكاد م 

 معابر الحضارة اإلسالمية إلى أوربا
اي ػػػػدّس  َلػػػػث يػػػػِف اّطػػػػلب ايكربلػػػػكف لدرسػػػػكف ذػػػػو ،ِِاػػػػِت -ُ
بِ إّ  بهػدا بـ م يِػِ اي دّس ا  سلِلن ِن هؼ اّاهكـ اّطبلالن م ذ قهكا حهِك

 ذة اِّسهِلف ذو ذركع اّاهكـ اِّن هفن قػد دـرسػكا ذػو باػض ِدا ِف ايسحد ِفٌ 
ف حهػػ  طػػراز اّ،ِِاػػِت ا سػػػلِلن ك اّ،ِِاػػِت ايكربلػػن اّ ػػو ِ  ػػ  ِ ايكربلػػػ

 .ي،ِِان ِك بهللل ذو ذر سِ 
  ذاػػػف طرلػػػؽ اَّػػػركب اّ ػػػو دارت بػػػلف اّاػػػِّـ  اَّػػػركب اُّػػػهلبلن- ِ

  بـ .لكف بِِّسهِلف ك اهِكا ِايكرب  ؾٌ ا سلِو كاّاِّـ ايكربو اَ
ا م كقد دّػت اّ  قلبػِت ِنلػرن  ا سلِو كايكربو اّ ،ِرة بلف اّاِِّلف-ّ

 حه  ك،كد حِلت إسلِلن ذو ِكربِ اّ ِِّلن َ   ذ ه دا .
ذػػػو باػػػض ِ ػػػِطؽ ِكربػػػِ اّ ػػػرقلن ِك  ما   ػػػِر ا سػػػلـ ذػػػو ذ ػػػرة ِػػػِ-ْ
 غلر ِ.

ػػػػِ  قهػػػل اّفػػػِ َكف -ٓ ػػػِت ا سػػػلِلن ِك ِػػػػف َيػػػِرة كحهػػػـك إّػػػػ  اّف َك
هكا إّلبِ .  اِّ ِطؽ اّ و ُك

ِّػػن اِّسػػهِكف اّػػذلف طػػِذكا ِن هػػؼ ِ َػػِإ اّاػػِّـ م ِك بػػِ اّاػػِّـ -ٔ اَّر
يِر ل   .ايكربو ِكثر ـ ذو   ر ا سلـ َك

اّ ر،ِن   ذقد يِ ت   ِؾ ِرايز رئلسن ّه ر،ِن ذػو اي ػدّس ِككربػِ -ٕ
 ػػػػػ   ِّّٖٓو اِّ ػػػػكذ  سػػػػ ن َلػػػػرارد اّيرلِػػػػك و ا لطػػػػ  ِفٌ م ِػػػػف ذّػػػػؾ ِػػػػثلن 

يػػث ذػػو ذرطبػػن نِسػػلف ُُٕٖ ـ كاّػػذم َيػػر إّػػ  اي ػػدّس ّػػ اهـ اّاربلػػن ِك
ده إّػ  اّل ل لػن )ُِػؿ اّهغػِت ايكربلػن( كاَػدن  فنػس ن م  ر،ـ َك ِ ا كسػبالف ِّؤ

كاّػػػذلف ي بػػػكا حػػػف اَّيػػػِرة اّاربلػػػن كا سػػػلِلن  مِ ذػػػو ِن هػػػؼ اّاهػػػـك حربل ػػػ
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ػػف اّ قلف ِ فسػػبـ يثلػػركف  ػػذير ِػػ بـ حهػػ  سػػبلؿ س  ػػر ِِكثر ػػِ حهػػ  ِكربػػِ ِك
 اِّثِؿ  
 ػػ راؾ ِػ  اّػػدي كر ِدكرد اّاػرب م ّهػػدي كر ذلهلػب َ ػو م بِال ػِرل  -ُ

 ـ.ُٔٔٗ،ر،و كاّدي كر ،بكر م بلركت م 
  ))لقػػػػكؿ دكزم اِّس  ػػػػػرؽ  ّّٔ/ِِِػػػػِ قِّػػػػل َ ػػػػو ذػػػػو ي ِبػػػػل  ػػػػذا 

ِِػو بل ِػِ  ذو يؿ اي ػدّس ّػـ ليػف لك،ػد ر،ػؿ ـ إفٌ ُْٖٖاّبّك دم اِّ كذ  
لػػػن إالٌ ّػػػـ ليػػػف لاػػػرؼ اّقػػػراإة كاّي ِبػػػن   اّطبقػػػن اّاهلػػػِ ِػػػف ذػػػو ِكربػػػِ ِارذػػػن ِّك

ثؿ  ذا قِؿ بكؿ ذو ي ِبل   اّارب ذو إسبِ لِ ص اّقسس((   . ُُِٓك
 ػػػػِرل  غػػػػزكات اّاػػػػرب م ّ،كزلػػػػؼ رل ػػػػك م  ر،ِػػػػن ك اهلػػػػؽ  ػػػػيلب -ِ

 ُِٔٔٗرسلف م بلركت 
ػػػػؼ ذػػػػو  ػػػػذا اّي ػػػػِب ص   ػػػػب اّفر سػػػػو ااّر  إفٌ    ِِِٔٗػػػػِ قِّػػػػل اِّّؤ

ِف  َػت اسػـ سهفسػ ر اّثػِ و م يػ،ربرت اّذم  قهػد ِ ُِػب اّبِبكلػن ذػو اّفِ ل
س حهػػ  ِلػػدم اّاهِػػِإ اِّسػػهِلف   ري دٍ قػػد قيػػ  ثػػلث سػػ كات ذػػو اي ػػدّس لىػػ

ل ِػػِاّرل كيػػكحِت ِنػػرل م َك حػػِد إّػػ  كط ػػل م  ِيػػلِت كاّفهػػؾ كاّيلِلػػِإ ِك
لاؿ ّاِباد ِف بهل ِف اّاهـ ِبهغن   .ل سَِرِن ذر سِ إذ ذّؾ ِ ٌ ِ م ني

ك ػػػذا  فػػػس ِػػػِ قِّ ػػػل اِّس  ػػػرقن ايِِّ لػػػن زلغرلػػػد  ك يػػػل ذػػػو ي ِببػػػِ   
 ّْٓكص  ُٖ ِس اّارب  سط  حه  اّغرب ص 

لِف ربلرا م  اة اّي ب ذو إسبِ لِك اِّي بِت ك -ّ ا سلِلن م   ّلؼ ،ّك
  ر،ِن اّدي كر ،ِِؿ َِِد ِرزا .

 ػػػػ ّلؼ ّلفػػػػو بركذ سػػػػِؿم  ر،ِػػػػن ا سػػػلـ ذػػػػو اِّغػػػػرب كاي ػػػػدّس م -ْ
َِػػػػد ُػػػػلح اّػػػػدلف َهِػػػػو م اّسػػػػلد َِِػػػػكد حبػػػػد اّازلػػػػز سػػػػِّـ م اّقػػػػِ رة م ِك

 ـ. ُٔٓٗ
س ِ هو ّلف بكؿ م  ر،ِػن حهػو اّ،ػِـر م اّارب ذو إسبِ لِ م   ّلؼ -ٓ
 ـ َُٔٗاّقِ رة م 
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م  ( ِس اّارب  سط  حهػ  اّغػرببلف لدم ا ف ي ِب با كاف   )-ٔ
ف م كيِػػِؿ زلغرلػػد  ك يػػل م  ر،ِػػن ذػػِركؽ بليػػك  ِِ لػػنايّ ن ػػ ّلؼ اِّس  ػػرق

 ـ . َُٖٗ ػ    ََُْاّطبان اّرابان م ببركت م دسكقو م 
ِِ  ُل   ))كييً ب  ِٕٓف ِقكاّبِ ذو  ذا اّي ِب م  قكؿ ذو اُّفَن 

 ٌِ و اّنهكد ب  ّلفل ي ِبلف  ِ لف ذو اّرلِيلِت م َِؿ ايكؿ ِ بِػِ م ّهنكارِز
ِ،ِكحػػػن ِِ اػػػن ِػػػف اِّ ػػػِيؿ اّرلِيػػػلن م  ليػػػـٌ  َسػػػِب اّ،بػػػر كاِّقِبهػػػن م

لف  ر،ـ  ذا اّي ِب إّ  اّل ل لن ذو اّاُكر اّكسط  م َِؿ ِال اسػِل  َك
يهِػػػػػن حِِّلػػػػػن م  نهػػػػػد اسػػػػػـ  Algebra اّاربػػػػػو م ّ ُػػػػػب  يهِػػػػػن اّ،بػػػػػر

 َُِببِ .
كيػػِف ي ِبػػل اّثػػِ و ي ِبنػػِ  اهلِل ػػِ م  ُػػغلر اَّ،ػػـ ذػػو حهػػـ اَّسػػِب  
ِب إّػػ  إسػػبِ لن م ك يػػر،ـ إّػػ  اّل ل لػػن ذػػو اّقػػرف اّثػػِ و ك يقػػؿ  ػػذا اّي ػػ َََ

ؿ اّي ِب اِّ ر،ـ إّ  ايرايو ايِِّ لػن م ك ر،ػ  ِكؿ  سػنن  ًِ َي ح ر م كقد 
ك،ػكدة ذػو ِي بػن اّػبلط  ـُُِّْ ل ِّ  حِـ  م ك ػو ِي كبػن بنػط اّلػد م ِك

و م ك ػ      Salemذو ذلل ِ م ككي،دٍت اّ سنن اّثِ لن ِ ل ذو دلر سػِّـ  
ػـ لهبػث ايِّػِف ٍِف ،اهػكا   Heidelbergَِفكظػن ا ف ببِلػدّبرج م ّك

و اِػػػػػػف اّنػػػػػػك    Algorizmus ػػػػػػلئنِ لسػػػػػػبؿ حهػػػػػػلبـ  طقػػػػػػل م ذ سػػػػػػِكه رِز
 ك ظِكا اي اِر بِّل ل لن  اهلقنِ حه   ظرلِ ل .

ِ زاّػت اّقِحػدة اَّسػِبلن َ ػ  اّلػكـ  َِػؿ   Algorithmus ِك
ه ذػػو إسػػبِ لن ِكِِّ لػػن كا يه ػػرا اّػػذلف اسػػِل ياهػػـ ِػػف ِحلِبػػِ م كحيػػرؼ ِ ُػػِر 

للف    ػػػػِ ِرلػػػػرنا ِػػػػف ِ،ػػػػؿ   ػػػػر طرلق ػػػػل اّرلِيػػػػلن بِسػػػػـ اّنػػػػكارِز َن يػػػػِذَكا يفِ
Hlgorithmiker  َََ  ِذِ   ػػػرت ايرقػػػِـ اّاربلػػػن اّ سػػػان م ل قػػػدِب

   ((لِ َِإ ِكربٌ  ذناُّفر ذو يِ
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و  ك   َِِد بف ِكس  م ِبك حبد ان م ِػف ِ ػؿ نػكارـز م  كاّنكارِز
ـ م كحػِش إّػ  ِػِ ْٕٖ  ػ   ِِ بادِِّرلِيو ذهيو ِؤرخ م  كذو ِِ باد 

 ثؽ بِن .اباد كذِة اّك 
ِس  ػػفلِت ِثِّلػػن م با ػػكاف   )) ِِٕكقػػد ،اهػػت  اّفُػػؿ اّثػػِ و ص 

 (( ِكطبِإ م ّـ لر ّبـ اّاِّـ ِثللن 
د ِحظػـ ِطبػِإ َِػ   ا كاف اّذم ،اه ل ب ِّْص  ذو اّفُؿ اّثِّثك 

ػ   َػػت  ػػذا اّا ػكاف م ِػػِ  ُػػل   ا  سػِ لن إطل قنػػِ م  قػكؿ ذػػو ايسػػطر ايّك
ِي بػػػن ذػػػو اّاػػػِّـ م ال حػػػِـ يػػػِف ّيهلػػػن اّطػػػب اّبِرلسػػػلن ُِػػػغر ََٔقبػػػؿ  ))

 ؼ كاَد م ك ذا اِّؤّـؼ يِف ّاربو يبلر((حه  ِؤـّ   َ كم إالٌ 
اّػػذم ،اه ػػل با ػػكاف   طهػػب اّاهػػـ حبػػِدة   ّٗٔذػػو اّفُػػؿ اّرابػػ  ص ك 

ػػػ م  قػػػكؿ ذػػػو ايسػػػطر ٌُ ػػػ  ِػػػف  ػػػذه اُّػػػفَن م ِػػػِ   ػػػ   ل   ))ايّك ّقػػػد ُِك
ف م ر،ػػلن  يػػِف ِـ اِػػِرة بطهػػب اّاهػػـ م ك،اػػؿ ِػػف ذّػػؾ كا،بنػػِ  َِِػػد يػػؿ ِػػِؤ

م كلر ػد دل ـلِ م ذبك اّذم لقكؿ ّهِػِك لف   اطهبػكا اّاهػـ ِػف اِّبػد إّػ  اّهَػد 
ػػِ إّػػ   ػػذا ذلنبػػر ـ بػػ ـف ثػػكاب اّػػ اهـ يثػػكاب اُّػػلِـ م ِكـف  ِن ثػػكاب ِ بِحػػل دائ

م كيػػػػِف َِِػػػػد لػػػػرل ذػػػػو  اِػػػػؽ ِ بِحػػػػل ذػػػػو دراسػػػػن   اهلِػػػػل يثػػػػكاب اُّػػػػلة
اِّنهكقِت كح،ِئببِ كسلهن ّه ارؼ إّ  قػدرة اّنػِّؽ م كيػِف لػرل ِـف اِّارذػن 

ك بُِّلف((   لر طرلؽ ا لِِف ِرددنا حهلبـ    اطهبكا اّاهـ ّك
ت ذبػػو ببػػذا اّيػػلـ  رلػػد ٍِف  قػػكؿ ِـف سػػبب  قػػدـ اِّسػػهِلف ذػػو ِ،ػػِال

 اّاهـ يِذن م  ك ِـف دل بـ يِف ل ِر ـ بذّؾ 
 ػاب لػذ ب إّػ   اّػذم ،اه ػل با ػكاف   ّّٗكذو اّفُػؿ اّثػِِف ص 

ػػَ ػػذه اُّػػف اّفقػػرة اّثِ لػػن ِػػفاِّدرسػػن م  قػػكؿ ذػػو  ٌُ ل   ))كبل ِػػِ يػػِف ن ِػػِ  
 ػػِرؿ اييبػػر ل،بػػد  فسػػل ذػػو  ػػلنكن ل ّػػ اهـ اّقػػراإة كاّي ِبػػن م كبل ِػػِ ِِػػراإ 

ف با،ػػػز ـ حػػػف اّي ِبػػػػن م ِك اّقػػػراإة م كذػػػو ايدلػػػرة )اّي ػػػػِئس اّغػػػرب لا رذػػػك 
ـ ّػـ ُُِٗ؛ ّدر،ن ِـ ل حػِـ اّيبلرة( ل در بلف اّيب ن ِف لس طل  ِسؾ اّقهـ 
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اّنػط م  ليف ذو دلر اّقػدلس ،ػِّل كس ِػف اّيب ػن كاّر بػِف ِػف لسػ طل  َػؿٌ 
فػػن ِػػف اِّػػدارس ذػػ و بل ِػػِ يػػِف  ػػذا يهػػل لَػػدث ذػػو اّغػػرب م يِ ػػت هالؼ ِّؤ

اّقرل كاِّدف )ذو اّبلد ا سلِلن(  س قبؿ ِلللف اّب ػلف كاّب ػِت م ل،هسػكف 
حه  س،ِد ـ اُّغلر م لي بكف بَبر لِلؿ إّ  اّسكاد ذكؽ ِّػكاَبـ اّن ػبلن 

 ػػذا م  ػػك رغبػػ بـ  كيػػِف اّػػداذ  إّػػ  يػػؿٌ  َََم كلقػػرؤكف ِقػػِط  ِػػف اّقػػرهف 
 ليكف اِّسهـ((  اُِّدقن ذو ٍِف ليك كا ِسهِلف َق ِ م يِِ ل،ب ِفٍ 

ِػػِ قِّ ػػل ذػػػو ُػػفَِت ِ فرقػػن ػػػِ ق م ِك و  كر ذلهلػػػب َ ػػو ذػػػيّػػل اّػػدِِك
اّاػػرب ذػػو     ِ هو ّػػلف بػػكؿ  ذػػو ي ِبػػلم كسػػ ِٔٔ/ِ ػػِرل  اّاػػرب  ي ِبػػل  

 ػر اِّػػللدم ِل ذػػو اّقػرف اّام َلػث   ػػِببت حبػِرا بـ   ٌِ ػ ُُٗإسػبِ لِ ص
 حدلػػػػدة ِبهطػػػػن ِلػػػػِالن ِ  ز ػػػػك ب ػػػػكارحبِ اِِّ ػػػػدةا سػػػػلِلن يِ ػػػػت قرطبػػػػن لػػػػـك 

 ٌِ يِإة بُِِِّبل  اّاِ ن َ   اّقرل م ّـ ليف ذو اّ ِرع اّػرئلس ذػو ّ ػدف ِك
ػػـ ليػػف لسػػ طل   و كاَػػد َ ػػ  باػػد  ػػذا اّقػػرف بسػػبان قػػركف م ّك ُِػبِح حِػػِك

ِطلر َلث سلغكص ذو لـك   ح بن بل ل ذو س ِف ل نطٌ َِد ِف سيِف بِرل
ػػ ِػػِ ذيػػركه ِلين ػػؿ . ِك  دُّ ايػػ ى  ِِاػػن ِيسػػفكرد ذػػو إ يه ػػراـك يِ ػػت ،ل لػػِ   ٌِ ػػاَّك

ػػػػػف طكلػػػػؿ ِ ِ اػػػػػن  سػػػػ َِِـ حػػػػِدة كث لػػػػػن يِ ػػػػت قرطبػػػػن قػػػػػد ِػػػػرٌ اال حهلبػػػػِ ِز
قدر ان كقيػِإه ل،ػب ِف  اِّرض دُّ اي ِ  ى ـ يِ ت ِكربٌ ك بَِِِِِّت اّر لقن م كل

ال لقِكـ م يِف اِّسهِكف ل ِ اػكف َ ػ  بِِّس  ػفلِت اِّ  فهػن كاي، َػن ّيػؿ 
 حِّلن رذلان . إِيِ لِت  ذو ِس  فلِت ذات ِرض

ِِ ذيركه س ذػو ،ِِاِ بػِ رـ دى ِ حدلػدة  يػ  ّقد حِ ػت ِكربػِ قرك نػ ِِلين  ِك
اّي ػػػب اّاربلػػػػن اِّ ر،ِػػػػن  ذػػػػو يِذػػػػن َقػػػكؿ اِّارذػػػػن م َ ػػػػ  ُِػػػػبَت اّهغػػػػن 

ارذ بػػػِ  ػػػو اّ ػػػرط ايسِسػػػو ّهِثقػػػؼ ذػػػو ِكرٌبػػػ طهبػػػن  ِ م َ ػػػ  إفٌ اّاربلػػػن  ِك
ذ ـ ِِ حهػػػ  ِسػػػ ِػػػكف َِلِ نػػػيبلػػػن يػػِ كا ل ب،ِِاػػن ِيسػػػفكرد   قػػػِ بـ اّهغػػػن اّار 

 كذيػركا ِفٌ  ّػ  ّغػ بـ ماربلػن إإذا ِنطػ  ذػو  ر،ِػن اّ ُػكص اّرك،ر بليػكف 
ب ل إّػ   سػرا ِِػِ ِدٌ اّاهـ يِف قد ا   ر ذػو اّاػِّـ كذػو ِكربػِ  بِّهغػن اّاربلػن 
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ن قذػػو اّهغػػِت ايكربلػػن م كقػػد ِرلػػتي اِّس  ػػر  ن اّاربلػػناّهغػػ يثلػػر ِػػف ِفػػردات
  ِ ذػو ي ِببػِ    ػِس اّاػرب مد لن قد ذ بت  ثبِت  ػذه اَّقلقػن ك  يلػايِِّ

ِػػػف اّهغػػػِت اّ ػػػو  سػػػربت ذلبػػػِ ِفػػػردات حربلػػػن يثلػػػرة  ػػػو اّهغػػػن  ِفٌ  ذػػػذيرت
كاس  ػػػبدت حهػػػ  ذؾ با ػػػرات اِّفػػػردات اّهغكلػػػن اّ ػػػو لسػػػ اِهبِ م ايِِّ لػػػن 

م كاّ،ػذكر بِ حربلن ايُؿ بِ ،زإ ِف ّغ بـ ذو َلف ِ ٌ ايِِّف اّلكـ حه  ِ ٌ 
ِفػػػػردات حربلػػػػن م   لػػػػن م كب،ِ ببػػػػِت ذلػػػػل ِفػػػػردات ِِِّ يػػػػِدكالن ككيػػػػات ،ػػػػ

ا ػػ  بِػػِ لقِبهبػػِ ِػػف ايّفػػِظ اّاربلػػن  ّ ظبػػر   ػػِبل ايّفػػِظ ايِِّ لػػن ِب ػػ  ِك
 . بِ  َِد ذو حربل اّ و ال ل ؾُّ 

  ثلر ا سلـ حه  ِكربِ ذو اّاُكر اّكسط  م   ّلؼ اّبركذلسػكر -ٕ
ػ  م ِك  يِرم كاط م  ر،  ػػ َُِِْن اّدي كر حِدؿ  ،ـ حبك م اّطباػن ايّك

 ـ .ُِٖٗ  
و ٔٓص ّػػػػل  ػػػػذا اِّس  ػػػػرؽ ذػػػػو ي ِبػػػػل  ػػػػذاقِِِػػػػِ   ))يػػػػِف اّنػػػػكارِز

ػػكس ِػػف ِِّػػ  ايسػػِِإ  اِّاػػركؼ ّػػدل ػػكس ِك اّغكارِز اّبػػَِثلف بِسػػـ اّيكرِز
ُػػػطلح اّاهِػػػو   ذقػػػد ا ػػػ ؽ ِػػػف اسػػػِل االم ذػػػو َقهػػػو اّرليػػػلِت كاّفهػػػؾ 

و ذو بلت اَّيِن نلؿ حُر اِّ ِكف ك كذو ّكغِرل ـ م كقد  حِؿ اّنكارِز
 اييبػر يػلن ايثػرِِو اّرلرز احه  ِلن َِؿ يِف يحِػِؿ اّنػك  ْٖٔباد س ن 
فِ لإذ لِيف ا فٌ اِّؤسس ّاهـ اّ،بر ح بِر َِد ِّؤ يهِن اّ،بر ِ ػ قن ذػو  م كا 

  اَّقلقن ِف ح كاف ذّؾ اّي ِب((
ف بلف اّرلٕٓكقِؿ ص فِ ػل إّػ  يللف ا نرلف ِ))ِك اّػذلف  ر،ِػت ِّؤ

اِّ ػػػكذ  حػػػِـ  اِّاػػػركؼ ّػػػدل ايكربلػػلف بِسػػػـ ِ ػػػِرل كساّل ل لػػن    اّ لرلػػػزم 
بلر ابػػػػف اّبلػػػػثـ اِّاػػػػركؼ ّػػػػدل ايكربلػػػػلف بِسػػػػـ اّبػػػػِزف ـ كاّاػػػػِّـ اّ ػػػػُِٗ

ػػػؿ إّل ػػػِ ِػػػف ِحِِّػػػل ِيثػػػر ِػػػف نِسػػػلف ي ِبنػػػَََـَُّٗاِّ ػػػكذ   ِ ذقػػػد ُك
 ِ ِظرة كاّذم  ر،ـ إّ  اّل ل لن((كبَث ِكذيهبِ ي ِبل اِّاركؼ   ي ِب اّ
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))كي ِب قِ كف اّطب البف سل ِ َلث  ر،ـ إّ  اّل ل لن ّٔكقِؿ ص 
ِ َ ػ  دراسػِت اّطػب ذػو ِكرٌبػا حهػ  اسػ ِر ِسػلطرن ك م ذو اّقرف اّثِ و ح ر 

حهػػ  ايقػػؿ م كيِ ػػت   ػػِؾ سػػت ح ػػرة طباػػن ِ ػػل  بِلػػن اّقػػرف اّ ِسػػ  ح ػػر 
طباػػػن ذػػػو اّقػػػرف اّسػػػِدس ح ػػػر م نػػػلؿ اّقػػػرف اّنػػػِِس ح ػػػر م كح ػػػركف 

كال  دُّ اىػػِكيثػػر ِػػف ذّػػؾ ذػػو اّقػػرف اّسػػِب  ح ػػر م كيػػذّؾ يػػِف   ػػِؾ حػػدد ال لي 
 لَُ  ِف اّ اهلقِت حهلل ذو اّل ل لن كاّابرلن كاّهغِت اينرل((

ّػدي كر غكسػػ ِؼ ّكبػكف م  قهػػل سػو اَيػِرة اّاػرب ّهِس  ػػرؽ اّفر -ٖ
 ـ.ُٔٓٗم اّفِ رة م  ل ر م اّطبان اّثِ لنّاربلن حِدؿ زحإّ  ا

و كاّاربػػو كح ػػد ر،كحػػل ك ػػذا اِّس  ػػرؽ يػػِف قػػد طػػِؼ اّاػػِّـ ا سػػلِ
ؼ ي ِبػػػػل اِّػػػػذيكر كطبػػػػ  بِّهغػػػػن اّفرسػػػػلن ِكؿ ِػػػػرة سػػػػ ن ر سػػػػِ ِّـػػػػإّػػػػ  بػػػػلده ذ

 ـُْٕٗـ ثـ  ر،ـ إّ  اّهغن اّاربلن س ن ُٖٖٖ
  ))بل ِػػِ ِٖٓكص  ِِِْٕػِ قِّػل  ػذا اِّس  ػرؽ ذػو ي ِلػل  ػذا ص 

 ب ِف اّي ِئِت ا الؼ ؿ ِكربِ يِ ت اّي ِبن ذو اي دّس  يـٌ َِيِ ت  ذه 
لن م يػػِف ذلبػػِ  ُػػلب اّاهػػـك اّبَ ػػن ربِػػِ ذػػو ِن هػػؼ َقػػكؿ اِّارذػػن ا  سػػِ 

ػػـ لُػػه ِ ِػػف َََا داب كاّف ػػكفقرلبػػِ ِػػف   ِذػػؿ ِػػف اّقهلػػؿ م  ػػذه اّثػػركة إالٌ ّك
بلد ػػـ  كاّغػػرؽ كبايػػبِ اسػػ َكذ حهلبػػِ اّغػػرب ك قهػػكه إّػػ  ذ بػػت بػػلف اَّػػرؽ

باػد سػقكط غر ِطػن كذػو َػكاّو  م كليفػو ِف  ػذير ِفٌ ِك ل ِػِ ُِػِبل اّ هػؼ 
ـ قػػػػػِـ اّيردل ػػػػػِؿ نِلػػػػػ سم ِطػػػػػراف طهلطهػػػػػن م كِرس ََُٓ ػػػػػػ   َٓٗسػػػػػ ن 

ب،ِػػػ  ِػػػِ ِِيػػػف ،ِاػػػل ِػػػف اِّنطكطػػػِت اّاربلػػػن كاَ فػػػؿ  اّي لسػػػن ا سػػػبِ لن
 بَرقبِ((

ّػػػػػ  ٖٔٓكقػػػػػِؿ ص ئػػػػػؾ اّ ُػػػػػِ  ػػػػػدّسبػػػػػلد اي ))كا  رل يػػػػػِف لػػػػػذ ب ِّك
ـ بِسػػػػـ ّٗٗٗطهػػػب اّاهػػػـ ك ػػػذير ِػػػ بـ ،ربػػػػرت اّػػػذم ُػػػِر بِبػػػِ سػػػ ن َََ

اّ ػِس حِهػل ِػف  ل  ر ذو ِكربِ ِِ  اهِل ذاػدـ  كاّذم ِراد ِفم سهفس ر اّثِ و 
ل ّه ػلطِفكا بِكه ب  ٌ  اّنكارؽ ػـ لظبػر ذػو ِكربػِ قبػؿ اّنػِِس  م ل بِع رَك ّك



 

248 

 

كحهػػ  ي ػػب سػػِخ ي ػػب اّاػػرب  ح ػػر ِػػف اِّػػللد حػػِّـ ّػػـ لق ُػػر حهػػ  اس 
ػػػد ِحـكؿ رك،ػػػر بليػػػكف لك ػػػِرد   م اّاػػػرب َك ػػػد َََّك م كرلِػػػكف ّػػػكؿ  مِكر ّك

 ِ ِّبرت اّيبلر ِػدلف  اّ  قِؿ ِسلكرل ِف   إفٌ َََاّيبلر ِكّبرت  مكسِف  ِك
فٌ  ِ ِدلف ذو ،ِل  ذهسف ل البف ر د((  البف سل ِ ذو يؿ  وإ م كا   سِف  ِك

ِِ اّي ػػػػػب لٌ ))كظهػػػػػت  ر،ِػػػػػِت ي ػػػػػب اّاػػػػػرب م كال سػػػػػ ٗٔٓكقػػػػػِؿ ص 
لدن اّاهِلن م ُِدرن  ا  قرلبِ ّه درلس ذو ،ِِاِت ِكربِ نِسن قركف ِك س ن ا َك

 ػػ ثلر اّاػػرب ذػػو باػػض اّاهػػـك م ياهػػـ اّطػػب  إفٌ  قػػركف م كلِي  ػػِ ِف  قػػكؿ  
ي ػب ابػف سػل ِ ذػو )،ِِاػن( ِك بهللػل ذػو  م داـ إّ  ِلِِ ػِ م ذقػد  يػًرٍَت ِثلن 

ّاػرب ذػو ،ِِاػِت ِكربػِ ِػف اال سػِع ِػِ ِكانر اّقرف اِِّيو م كبهل  ػ ثلر ا
 م ذيػِف ابػف ر ػد اَّ،ػن اّبِّغػن يِّفهسفن ِػثلن َََ ِؿ ِ ل باض اِّاِرؼ 

 ِف اِّللد(( ح ر ذو اّفهسفن ذو ،ِِاِ  ِ ِ ذ ِكائؿ اّقرف اّثِّث
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 الدرس الرابع والثالثون
 (َوَما َقَدُروا المََّو َحقَّ َقْدرِهِ )

لف ِهلػكف ِلػؿ اح لِدلن م  باد ح ػِ  سػِ ِف اّ ،كـ االِن اّ ِس  ، ادُّ  ي 
ػػ دقػػِئؽ م رؽ يػػكؤ ِ َ ػػ  لُػػؿ إّل ػػِ ثِػػػِ وم كلسػػ غ ِن ِ ِػػػف ك ػػو ِيبػػر َ،

ئ و ِّؼ ِرة م ف ك بهل در،ن َرار بِ اّدانهلػن ح ػرلف ِهلػك  ايرض بِهلكف ِك
بػِ  يػب اّ ػواك سلطر اّ ػِس بقػكة ،ِذبل بػِ حهػ  اّيك  مدر،ن  ِػف ك  ػدكر َّك

م ذ يػػػكف ّػػػ:رض بػػػِ  سػػػلر ذػػػو اّفيػػػِإ َلثِػػػِ سػػػِرت يرض ذ ،اهيػػػِ بِ ا
ػ  م دكرا بػِ اّ بػِر م َػكؿ  فسػبِ اّػذم ل  ػ  ِ ػل اّهلػؿ ك  ثلث َريِت   ايّك

 لػػن م دكرا بػػِ َػػكؿ اّ ػػِس اّػػذم    ػػ  ِ ػػل اّفُػػكؿ ايرباػػن م كاّثِّثػػنم ِكاّث
يػـ َِِسلر ِ ِ  اّ ِس َلث سِرت م ك بهػل سػرحن اّ ػِس ذػو اّفيػِإ   

ف يِ ػػت  اػػكد إّػػ  ذػػ . اّثِ لػػن ِلػػؿ ذػػوَُْم ك سػػِكم اّثِ لػػن ذػػو ِيرض م كا 
يِِهػن ِػف َلػث ِكقابػِ كا ،ِ بػِ ِػف اّ ػِس  فس ِكيابِ باد ِػركر سػ ن 

م  اّ ِسػػػلن م ذػػػو ِيػػػِف هنػػػر ِػػػف اّيػػػكف بػػػِ سػػػ يكف م يػػػِف اِّ،كحػػػن ِ ٌ إالٌ 
ك ذا لا و م ك َػف  اػلش ذػكؽ ايرض م ال  بقػ  ذػو ِيِ  ػِ بػؿ   َػكؿ ح ػل 

( ِهلػػكف ُِهالؼ ِلػػؿ م كذػػو يػػؿ لػػـك ِسػػِذن ) َْٓو يػػؿ سػػِحن ِسػػِذن ذػػ
)ِربان  َََََُْْْٓك ب اد حف ِيِ  ِ ذو يؿ س ن   م  ( ِّؼ ِلؿٔٗك)
ؼ ِكرباِئن كنِسن ح ر ِهلكف ِكربالف ِّؼ ِلؿ( م كذو يؿ  بر  قط  هال

ِ ِرباػػػن ِيػػػاِؼ اِّسػػػِذن اِِّ ػػػدة ِػػػِ بػػػلف ذػػػو اّفيػػػِإ ِسػػػِذن  سػػػِكم  قرلبنػػػ
ض كاّ ػػِس م ذػػ َف ذػػو يػػؿ لػػـك كذػػو يػػؿ سػػ ن ذػػو ِيػػِف كال  اػػكد إّلػػل اير 

 َ   قلِـ اّسِحن.
رار بِ  ِك ذ ك،كد ِ  ذه اّ ِس بقلت َِِذظن حه  َ،ِبِ كي ه بِ َك

ِهلػكف طػف ِػف اِّػِدة ِٓبِ  فقد ذو اّدقلقػن اّكاَػدة ِ  ِ ٌ لف ِلللف اّس  قبؿ
رارلن.  ّ  َكؿ إّ  طِقن يكئلن َك
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ِ ِثػػؿ اػػد  ِسنػػ م كاّ ػػو ال  را ػػِ ل ػػو  را ػػِ ّػػللن ـك اّ ،ػػـ ِػػف اّ ،ػػ يػػؿٌ ك 
 ك ِيبػر  ِِِ بِ ِِ  ك بَ،ـ  ِس ِ ِك ُِغر ِ بِ بقهلؿ م ِك بِ  م ِس ِ 

ػػػف  ػػػذه م َ،ِػػػِ ِػػػف  ػػػِس  بِر ػػػِ بِئػػػن ِػػػرة ِك ِّػػػؼ ِػػػرة ِك ِهلػػػكف ِػػػرة  ِك
ػػِدن  ِػػف ا ذػػو َّظػػِت اّ ػػِكس ّػػك كيػػاٍت ِيػػِف  ِسػػ ِ يُػػبَت ايرض ِر

س كايرض م بؿ يبر َ،ِبِ اّفيِإ اِِّ د بلف اّ ِغهت ّ دة َرار بِم ّك 
 . ايرض دانهن يِف قطر ِ يُبَت

 لن ِف اّطِقن اّ ككلن ِِ لاػِدؿ طِقػن ِللػلف ِك ِس ِ  ذه     قو اّث
ِػػػف اّق ِبػػػؿ اّذرلػػػن اّ ػػػو ُػػػ ابِ ا  سػػػِف م كذػػػو  ػػػذه اّسػػػِِإ  ػػػِكس   ػػػ  

ِػػِ   ػػال  ِسػػ ِ ذػػو سػػػ ن َػػدة اَػػدة ِ بػػِ ِػػف  ػػذه اّطِقػػن ذػػو اّثِ لػػػن اّك ااّك 
 يِِهن .

 بلػػد ِفٌ  ِهلػػكف  ػػِس ) ،ػػـ(  َُّذػػو اّسػػِِإ  كلػػذير حهِػػِإ اّفهػػؾ ِفٌ 
م َُػر ِ  ال لِيػفحدد اّ ػِكس  بايبـ ل يؾ ذو  ذا اّرقـ م كلُرح ب فٌ 

ذا يػػِف ال بػػد ّ ػػِ ِف  قػػدر حػػدد ِ ذإ ٌ  حػػدد   ػػِ ال  غػػِّو إذا قه ػػِ   إفٌ كلقػػكؿ   كا 
ِؿ ذو اَِّلطِت اّ ِكس )اّ ،كـ( بقدر حدد ذ  مرات اِّر

ذا يِ ػػػت  ػػػذه ِيبػػػر ِػػػف اّ ػػػِس ِللػػػلف  كِ بػػػِ ِػػػِ  ػػػ اّ ،ػػػكـ اّ ػػػو كا 
ِس باػد ِ ّباػد ِ ح ػِ م كلقػ ذّػؾ ِِ يػِف  م ذإ ٌ لاِّرات  بدك ُغلرة يُِِِّب

م كاّيػػػكإ  بهػػػل ِّػػػؼ ِلػػػؿ  َِِْ  لباػػػد حٌ ػػػم ذػػػِّقِر ِػػػثلن  بِّسػػػ لف اّيػػػكئلن
 اّيكإ لُؿ اّقِر ذو ِقؿٌ  لا و ِفٌ ِّؼ ِلؿ ذو اّثِ لن م ذبذا  ُٖٔسرح ل 

بػػػِ   (ِيف اّيػػػكإ ذػػػو نػػػلؿ ) ِػػف ثػػػِ ل لف ؛ ذػػػو ِثِ لػػن لقطػػػ  ِسػػػِذن طّك
( ِهلػػكف ِلػػؿ م َِٗ َػػكاّو )ِّػػؼ ِلػػؿ م ك باػػد اّ ػػِس حٌ ػػ ِّٕك    ُٖٔ

بػذا  قػكؿ   إفٌ ك و ِسِذن لقطابِ اّيكإ ذو  َك  اّ ػِس  ثِػِ و دقػِئؽ م ّك
اّ ِس ِقرب اّ ،ـك إّل ِ م ِكقػرب  ،ػـ  ادُّ  ي ِ ثِِ و دقِئؽ يكئلن م ك  باد ح ٌ 

م لباػػد ح ػػِ ِربػػ  سػػ كات يػػكئلن م ِم   إذا يػػِف  باػػد ِ م ك ػػك  ،ػػـ اّ ػػارل
يػكإ  ػذا اّػ ،ـ ال  م ذػإفٌ  يكإ اّ ِس لُؿ إّل ِ ذو غيػكف ثِػِ و دقػِئؽ
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لُػػؿ إّل ػػِ إال باػػػد ا قيػػِإ ِربػػ  سػػػ كات م كا  سػػِف َػػلف ُػػػاد إّػػ  اّقِػػػر 
ل اس غرؽ ثلثن ِلِـ َ    بط حهػ  سػطَل اِ هيل ذإ ٌ ب سرع ُِركخ ُ ال ك 

ثِ لػػن م ذػػإذا يػػِف اُّػػِركخ  (ِذػػو ِقػػؿ ِػػف )اّيػػكإ لُػػؿ إّلػػل  ذػػو َػػلف ِفٌ 
ايِرليػػو اسػػ غرؽ ثلثػػن ِلػػِـ ّلقطػػ  اِّسػػِذن اّ ػػو لقطابػػِ اّيػػكإ ذػػو ثِ لػػن 
ف َ ػػػػ  لسػػػػ طل  ِف لقطػػػػ   ك ُػػػػؼ اّثِ لػػػػن م ذيػػػػـ سلسػػػػ غرؽ  ػػػػذا ِػػػػف اّػػػػِز

ابػػِ اّيػكإ ذػػو ِربػ  سػ كات ّلُػػؿ إّػ  ِقػػرب  ،ػـ ؟ قػػدر ِ اِّسػِذن اّ ػو لقط
ا  سػِف إذا ِراد ِف لُػاد إّػ   ػذا اّػ ،ـ اّػذم  ػك ِقػرب  حهِِإ اّفهؾ م بػ فٌ 

( ِهلػػكف سػػ ن ِلسػػ غرؽ ) لكخ اّػػذم ُػػاد بػػل إّػػ  اّقِػػر م ذإٌ ػػاّ ،ػػـك بُِّػػِر 
هن ِربان ِلللف س ن ُػاكدن   ا ك ػزكالن َ   لُؿ إّلل م ِم    س غرؽ  ذه اَّر

ِ ِّؼ س ن يػكئلن ِ ِئن س ن يكئلن م ِكنرل  باد ح ٌ ؾ  ،كـ  باد ح ٌ ِم ك  
ِ ِهلػكف سػ ن يػكئلنم ِحه  اّ ،كـ  باد حٌ ػ هؾ لا فدكف ب فٌ فم كيِف حهِِإ اّ

ػػدت ِنلػػرن اُػػد ر اِّ  ِفٌ إالٌ  ػػا اَّدلثػػن ُر بهلػػكف بهلػػكف  (ُِِ ) باػػد حٌ ػػ ِ  ،كِن
ا  سػػِف ّػػك اسػػ طِع     ِفٌ ف   ِهلػػكف ذػػو ِهلػػكف م ِم سػػ ن يػػكئلنم كاّبهلػػك 
ِ  بهل سرح ل سرحن اّيكإ ِكراد ِف لُاد إّ   هػؾ اّ ،ػـك ِف لُ   ُِركنن 

( بهلػكف بهلػكف سػ ن م ّلػت  ػارم ُِ باػد )إالٌ  إّلبِ ل ال لس طل  ِف لُؿذإ ٌ 
يػػػػػـ سلسػػػػػ غرؽ ِػػػػػف اّقػػػػػركف كاّػػػػػد كر إذا ِراد ِف لُػػػػػاد إّػػػػػ   هػػػػػؾ اّ ،ػػػػػـك 

 بُِِّركخ اّذم ُاد بل إّ  اّقِر ؟!
ػػف  ذل  اُّػػِدر ِػػػف ا ذاحػػِت م ل َػػكؿ إّػػػ  اِّاهػػكـ ِـف ُػػػكت اِّػػِك

غ ِطلسػػػػلن م ذلسػػػػلر بسػػػػرحن اّيػػػػكإ ذػػػػو ،ِلػػػػ  اال ،ِ ػػػػِت  م ِك،ػػػػِت يبرِك
ذل  قػؿ ِػػف ُِػدر ا طلقػػل م كلُػػؿ إّػ  ِباػػد ِ طقػػن ِػف ايرض ذػػو نػػلؿ 

بػػػذا  سػػػِ  ـ ػػِ ذػػػو اّهَظػػػن ُػػكت اِّػػػذل  اُّػػػِدر ِػػف ِباػػػد بهػػػد ح ثِ لػػن  ؛ ّك
  ِؾ إذاحن ذكؽ  ،ـ اّ ارل م اّذم  ك ِقرب اّ ،ـك يِ ت ّيـ ل ّك  فسبِ م 

إّل ِ م لبث اِّذل  ذلبِ ِِ لَدث ذكؽ  ذا اّ ،ـ ِف كقِئ  م ذػإـف ُػكت  ػذا 
بػػذا ذػػ َف َػػلف  ػػرل  إالٌ  ال  ُػػؿ إّل ػػِ اِّػػذل  ِكنبػػِره م باػػد ِربػػ  سػػ كات ؛ ّك
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 ػك حهلػل ا ف م بػؿ حهػ   ذا اّ ،ـ اّسِط  ذو اّهلؿ م ذإـ  ػِ ال  ػراه حهػ  ِػِ 
كيذّؾ إذا يِ ػت   ػِؾ إذاحػن ذػكؽ  ،ػـ لباػد م ِِ يِف حهلل قبؿ ِرب  س كات 

باػػػد ِػػػركر  ؿ إّل ػػػِ إالٌ حـ ػػػِ ِهلػػػكف سػػػ ن يػػػكئلن م ذػػػإـف ِنبػػػِر ِػػػذلابِ ال  ُػػػ
م ذإـ  ِ ال  راه حهػ  ِػِ  ػك حهلػل  ن م ك َف َلف  رل  ذا اّ ،ـ ّللن ِهلكف س 

هػ  ِػِ يػِف حهلػل قبػؿ ِهلػكف سػ ن م كقػد ِػـر ِـف ذػو ذو اّكقت اَِّّو م بؿ ح
ِ  باد حـ ِ بهلكف بهلػكف سػ ن يػكئلن م  إاّسِِ ػِ  ،كِن ِم   قػد  ػرل ا ف  ،كِن

 ا ػدثرت قبػؿ ح ػرات اّسػ لف م إالٌ  ال ك،كد ّبِ ؛ يـ ل قد  يكف  ذه اّ ،كـ قػد
هػػؼ ِـف ُػػكر ِ ال  ػػزاؿ  سػػلر ذػػو اّفيػػِإ م كقػػد سػػِات قبػػؿ سػػ كات ِػػف ِن 

ده  لئنِ ِذ لن  ا ذاحِت ِـف اّفهيو اّاِِّو م ك ك ل ظػر  ذلف  ِ د ذو ُِر
ِ ل ف،ر ا  ِن  م ثـ  ل ػ   ِئلن  ،ِرنافِف نلّل إّ  ِحِِؽ اّسِِإ ؛ إذ ِرل  ،

م ثـ ُرح ب ـف  ذا اال ف،ِر اّبِئؿ قد َػدث ذػو  ػذا اّػ ،ـ قبػؿ  نلؿ دقِئؽ
ػػكؿ ُػػح ػػرلف سػػ ن م  كر ل إّػػ  ايرض نػػلؿ  ػػذه كقػػد  ػػِ ده ا ف باػػد ُك

 اِّدة .
حهػػػػػ  ِئػػػػػِت ا الؼ ِػػػػػف  َ ػػػػػكم اّسػػػػػِِإ  كلقػػػػػكؿ حهِػػػػػِإ اّفهػػػػػؾ   إفٌ 

اِّ،ػػػرات م كيػػػؿ ِ،ػػػرة  يػػػـ ِئػػػِت ا الؼ ِػػػف اّ ،ػػػـك م كقػػػد ذيػػػر ّػػػو َِػػػد 
الف بقػػػػراإة اّي ػػػػب اّفهيلػػػػن م ٌِ ػػػػ لئػػػػو اّ درلسػػػػللف ِػػػػف اِّػػػػّك ػػػػؿ إّػػػػ  ِز ل  ُك

ثِن سػب   ف اّيرلـ م ذذير ِفٌ رهّقردت ذو اك اّ ارؼ إّ  اّسِِكات اّسب  يِِ 
هالؼ طبقِت ِف اِّ،رات ذو اّسِِإ بايبِ ذكؽ باػض م كيػؿ طبقػن  يػـ 

بػِ ح ػِ )اِّ،رات اّ و هنر ػِ ِكحل ( بهلػكف بهلػكف سػ ن ُِ ػِ اّ ػو  باػد  ،ِك
ِإ ذػػػو اّقػػػرهف اّيػػػرلـ  قػػػِؿ ان م ك ػػػذا ِػػػِ  كقاػػػل ك ػػػك ِنػػػِّؼ ِّػػػِ ،ػػػ يػػػكئلن

هىػ  ييػؿا  ىػٍوإو قىػًدلره  ى )  اِّ  ذو سكرة ) بِرؾ(   ٍهػؾي كى يػكى حى ِي بىِرىؾى اّـػًذم ًبلىػًدًه اٍّ
ػػلن كى يػػكى اٍّاىًزلػػزي اٍّغىفيػػكري ُ} ِى سىػػفي حى ٍَ ـٍ ِى ـٍ ِىلُّييػػ يي لىػػِةى ًّلىٍبهيػػكى َى ػػٍكتى كىاٍّ ِى هىػػؽى اٍّ { اّـػػًذم نى
ٍهػػػًؽ اّػػػـرٍَ ِ} ػػػِ  ىػػػرىل ًذػػػو نى ِـ ِكىاتو ًطبىِقنػػػِ  ِى ػػػ ػػػٍب ى سى هىػػػؽى سى ػػػف  ىفىػػػِكيتو { اّـػػػًذم نى ًِ ًف  ِى

ػػف ذيطيػػكرو } ًِ ػػرى  ىػػٍؿ  ىػػرىل  ُى ػػـر ىٍلًف لى قىًهػػٍب ًإّىٍلػػؾى ّذىػػٍِرً،ً  اٍّبى ػػرى يى ُى ــ اٍرً،ػػً  اٍّبى { ثيػػ
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ًسػػػلره } َى ًِسػػػ ن كى يػػػكى  ػػػري نى ُى اىٍه ىِ ىػػػِ ْاٍّبى ػػػًِبل ى كى،ى ُى ِى ِإ اّػػػدٍُّ لىِ ًب ِى ـلـ ػػػِ اّـسػػػ ّىقىػػػٍد زى { كى
ِ ّاهـ لىًِطلًف كىِى  كِن ـٍ حىذىابى اّـسًالرً ري،ي  {ٓ – ُاِّهؾ  (}ٍح ىٍد ىِ ّىبي

ل  اِّ     ًِبل ى )ذقّك ُى ِى ِإ اّدٍُّ لىِ ًب ِى ـلـ ِ اّـس ّىقىٍد زى اّسػِِإ اّػد لِ  لفلػد ِفٌ  (كى
ػػػد ِ ِػػػف دكف اّسػػػِِكات اّسػػػب  قػػػد زل بػػػِ ان بػػػِّ ،ـك م ذػػػِّ ،كـ اّ ػػػو   ػػػو َك

اّسِِإ اّد لِ م ِف   ِ ( بهلكف بهلكف س ن يكئلن دانهن يِف ُِحه  باد )
 ػػػذه اّسػػػِِإ حهػػػ  حظػػػـ  ل بػػػلف حظػػػـ َ،ػػػـ سػػػِِئ ِ م كقػػػد ،ػػػِإ ذػػػو ايثػػػر ِفٌ 

 ِم كاّسػػِ مرة ذػػو بَػػرطػػكسػػابِ  ػػو بِّقلػػِس إّػػ  اّسػػِِإ اّثِ لػػن اّ ػػو ذكقبػػِ يق
بِّقلِس إّ  اّسِِإ اّثِّثن م ك يذا دكاّلؾ إّ  اّسِِإ  ببذا اَّ،ـاّثِ لن  بدك 

َػػػدلث اّ بػػػكم ِف اّسػػػِِكات اّسػػػب  ِ، ِاػػػن  ػػػو اّسػػػِبان م كقػػػد ،ػػػِإ ذػػػو اّ
لػػػن ذػػػو ُػػػَراإ . ِحرذػػػتى ا ف ِلبػػػِ  ِف يَهقػػػن ِِر بِّقلػػػِس إّػػػ  حػػػرش اّػػػَر

ػل  اػِّ    ِف ؟! ِِحرذػت قػدر قّك ػـؽ قىػٍدًرًه ) ا  سِف قدر اّػَر َى كا اّهـػلى  ػِ قىػدىري ِى كى
ِىطٍ  ًن كىاّـسِِكىاتي  ِى لانِ قىٍبيى يلي لىٍكـى اًٍّقلىِ ًِ ِ ىلي كى ىاىِّى  كىايٍرضي ،ى َى لً ًل سيٍب ًِ ًكـلِته ًبلى

ِ ليٍ ًرييكف ِـ ر  (}حى   {ٕٔاِّز
ب  ػر نبػر ذو اّ سػال ِت ِػف اّقػرف اِِّيػو حي لػًت ا ذاحػِت اّغربلػن 

ػػِ ِيبػػر  ذيػػِئو حػػف  ك،ػػل ِػػذ ب إّػػ  يكيػػب اِّ ػػ رم م كاِّ ػػ رم ِن ِػػف َ،
ػػػػدك ل ؛ ّلسػػػػ،هكا ُػػػػكرة ار طِِػػػػايرض  ل ببػػػػذا بيثلػػػػر م ذػػػػراح اّفهيلػػػػكف لُر

ػػػف اينبػػػِر اّ ػػػو سػػػِا بِ ذػػػو َل بػػػِ م ِـف  ػػػذا اِّػػػذ ب َِػػػدث  اّيكيػػػب م ِك
بيكيػػب اِّ ػػ رم َػػِؿ اُػػطداِل بػػل َفػػرة م بقػػدر َ،ػػـ اّيػػرة ايريػػلن م ذلػػِ 

 ل ان م سػػػبَِ ل م  ػػػذا اِّػػػذ ب  َػػػكّلػػػت   ػػػارم م ِػػػِذا سػػػلَؿُّ ب ػػػِ ّػػػك ك،ػػػ
 ايرض اّ و  الش ذكقبِ ؟!

ػِ  ِ نِ َقلػرنا ِثهػل م كال لن ػ  ان ؟!ذِِ بِؿ  ذا ا  سػِف لن ػ  إ سػ ِك
ليلؿ ق طِرنا ِف اّ ير كاّث ِإ ِّف لقػدـ ّػل قطِلػرنا ِػف اّفيػؿ م  بِؿ ابف هدـ

كال ل ير ان م َُِب اّفيؿ يهل ؟! ،ِإ ذو اَّدلث اّقدسو م لقكؿ ان م 
 غلرم  غلرم م ِرزؽ كليٍ يىري  بىدي  بِرؾ ك اِّ    ِنهؽ كلياٍ 
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 لمصادر والمراجعا
ا سلـ ذو اِّغرب كاي دّس م   ّلؼ ّلفو بركذ سِؿم  ر،ِن اّسلد َِِكد -

َِد ُلح اّدلف َهِوم اّقِ رة م   ـ. ُٔٓٗحبد اّازلز سِّـ م ِك
 ا سلـ ذو ِذرلقلِ ّه ل  إبرا لـ اّ اِن -
 ػػ( إحػداد ِٖٓا ُِبن ذو  ِللز اَُِّبن م البف َ،ػر اّاسػقل و )ت   -

ػ اّطباػػن اّثِّثػػن م دار اّي ػػب اّاهِلػػن م بلػػركت م نِّػػد حبػػد اّف ػػِح  ػػبؿ 
 ـ . ََِٓ ػ ُِْٔ

 كر قَطِف حبد يُِكؿ اّدلف ا سلِو ّهدي كر ر دم َِِد حهلِف م كاّد-
ِف اّدكرم  حبد اَّر

ّسػ لن ِػف  ّلؼ ِل ِؿ زيرلِم دي كراه ذو ايّس لن  حهـ اّهغن اَّدلثم  اي -
 ،ِِان بِرلس .

لم اّػػدي كر  ػػػ(م َقػػؽ ِيُػػْٕٓاي دّسػػو )ت   ّبَػػر اَِّػػلط يبػػو َلػػِفا- ّك
م اّطبان ايّك  م دار إَلِإ اّ راث  اّاربو م بلػركت  حبد اّرزاؽ اِّبلدم

 ـ.ََِِ- ػُِّْم
 ػػ( إدارة اّطبِحػن اِّ لرلػنم اّ ِ ػر ُٕٓـ اّ،كزلن )ت بدائ  اّفكائد البف قلٌ  -

 ت(. -دار اّي ِب اّاربوم بلركت )د
فِػػػػِـ اَّػػػػِذظ ِبػػػػو اّفػػػػداإ إسػػػػِِحلؿ بػػػػف يثلػػػػر اّقر ػػػػو اّبدالػػػػن كاّ بِلػػػػن م ّ-

ِف اّلدقػو م ْٕٕاّدِ قو )ت     ػ( اح    ببذه اّطباػن ككثقبػِ حبػد اّػَر
َِػػد غػػػِزم بليػػػكف م اّطباػػػن اّاِ ػػرة م دار اِّارذػػػن م بلػػػركت م ّب ػػػِف  ِك

 ـ.ََِٕ ػ ُِْٖ

 ػػػػػ ثلر ا سػػػػػلـ حهػػػػػ  ِكربػػػػػِ ذػػػػػو اّاُػػػػػكر اّكسػػػػػط  م  ػػػػػ ّلؼ اّبركذلسػػػػػكر -
ػػػػػ  م ِػػػػػك   يِرم كاط م  ر،ِػػػػػن اّػػػػػدي كر حػػػػػِدؿ  ،ػػػػػـ حبػػػػػك م اّطباػػػػػن ايّك

 ـ .ُِٖٗ ػ   َُِْ
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 ػػِرل  ا سػػلـ ككذلػػِت اِّ ػػِ لر كايحػػلـ ّفِػػِـ اَّػػِذظ اِّػػؤرخ ِبػػو حبػػد -
 ػػ( ْٖٕان  ِس اّدلف َِِػد بػف َِِػد حثِػِف بػف قلِػِز اّػذ بو ) ت   

ػ  م دار اّ ي ػب اّاهِلػػن م  َقلػؽ ُِػطف  حبػد اّقػِدر حطػِ م اّطباػن ايّك
 ـََِٓ ػ   ُِْٔبلركت 

 ِس اّارب  سط  حه  اّغرب م   ّلؼ اِّس  رقن ايِِّ لن زلغرلد  ك يل -
م  ر،ِػػػػن ذػػػػِركؽ بليػػػػكف م كيِػػػػِؿ دسػػػػكقو م اّطباػػػػن اّراباػػػػن م ببػػػػركت م 

 ـ . َُٖٗ ػ    ََُْ
 ِرل  اّارب م ّهػدي كر ذلهلػب َ ػو م بِ  ػ راؾ ِػ  اّػدي كر ِدكرد ،ر،ػو - 

 ـ.ُٔٔٗكر ،بكر م بلركت م كاّدي 
  ػػػِرل  غػػػزكات اّاػػػرب م ّ،كزلػػػؼ رل ػػػك م  ر،ِػػػن ك اهلػػػؽ  ػػػيلب ِرسػػػلف م-

 ـ .ُٔٔٗبلركت 
ِف بف -  ذم م يبو حهو َِِد بف حبد اَّر  َفن ايَكذم  رح ،ِِ  اّ ِر

لـ اِّبِريفكرم م قدـ ّل كاح    بل كنػرج َِِدلثػل رائػد بػف ُػبرم  حبد اَّر
لن )دبف ِبو حهقن م بلت ايذ  ت( .-يِر اّدّك

اّ رغلػػب كاّ ر لػػب م ِػػف اَّػػدلث اّ ػػرلؼ م ّفِػػِـ اَّػػِذظ زيػػو اّػػدلف بػػف -
ػ  م ِيػن  ِف اِّيػو م اّطباػن ايّك حبد اّقكم اِّ ذرم م َققل ِبك حبد اَّر

ن م اّرلِض   ـ . ََِْ ػ ُِْٓاِّيِر
و م ّاِِد اّدلف ِبو اّفػداإم إسػِِحلؿ بػف يثلػر اّدِ ػق ف اّاظلـ فسلر اّقره-

 ـ..َُٖٗ ػ   ََُْ ػ(م دار اِّارذنم بلركت ْٕٕ)ت  

 ػ( م َُّفم َِِّد بف ،رلر اّطبرم )ت  ،ِِ  اّبلِف حف   كلؿ هم اّقره-
 - ػػُِْٔيبط ك اهلؽ َِِكد  ِيرم دار إَلِإ اّ راث اّاربوم بلركتم 

 ـ.ََِٔ
 ػػػ( اّطباػػن ُٕٔاّ،ػػِِ  يَيػػِـ اّقػػرهف م َِِّػػد بػػف  َِِػػد اّقرطبػػو )ت  -

  ـ.ُٕٔٗ - ػُّٕٖ لنم دار اّي ِب اّاربوم اّقِ رةم اّثِ
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َيػػػِرة اّاػػػرب ّهِس  ػػػرؽ اّفر سػػػو اّػػػدي كر غكسػػػ ِؼ ّكبػػػكف م  قهػػػل إّػػػ  -
 ـُٔٓٗاّاربلن حِدؿ زحل ر م اّطبان اّثِ لن م اّفِ رة م 

 دراسِت ذو ذقل اّهغن ّهدي كر ُبَو اُِّّ -
يبػو اّفيػؿ َِِػكد  ركح اِّاِ و ذو  فسػلر اّقػرهف اّاظػلـ كاّسػب  اِّثػِ و-

ػََل حهػو حبػد اّبػِرم حطلػن م   ػ(ُِِٕا ّكسو اّبغدادم )  يبطل ُك
 ـ .َِٓ ػ   ُِْٔاّطبان اّثِ لن م دار اّي ب اّاهِلن م بلركت م ّب ِف 

هسػػبلهوم  َقلػػؽ حبػػد ّ اّػػركض اي ػػؼ ذػػو  ػػرح اّسػػلرة اّ بكلػػن البػػف   ػػِـ -
ِف اّكيلؿم دار اّ ُر ّهطبِحن اّقِ رة   .ـُٕٔٗاَّر

ِف بػف حهػو - زاد اِّسلر ذو حهـ اّ فسلرم  يبو اّفرج ،ِِؿ اّدلف حبد اَّر
 ػػػػػ(م كيػػػػ  َكا ػػػػللم َِِػػػػد  ػػػػِس اّػػػػدلف م ٕٗٓبػػػػف َِِػػػػد اّ،ػػػػكزم )ت 

 ـ.ََِِ- ػُِِْاّطبان اّثِ لن م دار اّي ب اّاهِلنم بلركت م 

 زكاج اّ بو م ُه  ان حهلل كسهـ م ّه ل  اّداحلن َِِكد غرلب - 
اكد م يبػػػػػػو داكد سػػػػػػهِِف بػػػػػػف اي ػػػػػػاث اّس،سػػػػػػ ِ و م )ت   سػػػػػػ ف ِبػػػػػػو د-

لن )دّٕٓ  ت( .- ػ( اح    بل بلت ايذيِر اّدّك
 ػػػ( كيػػ  َكا ػػلل م كنػػرج َِِدلثػػل ُِّاّسػػلرة اّ بكلػػن البػػف   ػػِـ )ت    -

لػركت م ّب ػِف باّي ػب اّاهِلػن م  ذؤاد بف حهو َِذظ م اّطبان اّثِ لن م دار
 ـ ََِّ ػ ُِْْ

 سلـ م َِِّد  قطب  ببِت َكؿ ا -
  ػ( اِّسِ    اِّ بِج َُٕٔٔل  ِسهـ ب رح ا ِِـ اّ ككم )ت  -
ُػػكر ِ ػػرقن ِػػف َيػػِرة بغػػداد ذػػو اّاُػػر اّابِسػػو    ػػ ّلؼ   ِلنِئلػػؿ -

 حكاد 
 ػ  اِّسػِ    ٕٔٔب رح ا ِِـ َِلو اّدلف اّ ككم اِّ كذ  َُل  ِسهـ  -

نهلػؿ ِػ ِكف  ػلَِ  م  َقلؽ اّ ل اِّ بِج  رح َُل  ِسهـ بف اَّ،ِج 
 ـ ََِٕ ػ ُِْٖم اّطبان اّثِ لن ح رة م دار اِّارذن م بلركت م ّب ِف م 
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ُػػكر ِ ػػرقن ِػػف َيػػِرة بغػػداد ذػػو اّاُػػر اّابِسػػو    ػػ ّلؼ   ِلنِئلػػؿ  -
 ـ َُٖٗحكاد م 

اّارب ذو إسبِ لِ م   ّلؼ س ِ هو ّلف بكؿ م  ر،ِن حهو اّ،ِـر م اّقِ رة م -
 ـ .َُٔٗ

 ِحلن ذو ا سلـ ّسلد قطب اّاداّن اال، ِ-
ُطهَل ّهدي كر ُبَو اُِّّ  -  حهـك اَّدلث ِك
حِػػدة اّقػػِرئ  ػػرح ُػػَل  اّبنػػِرمم بػػدر اّػػدلف َِِػػكد بػػف اَِػػد اّال ػػوم -

 ت(.-إدارة اّطبِحن اِّ لرلن م دار إَلِإ اّ راث اّاربوم )د
 ػػػ( م  َقلػػؽ َِِػػد ُُُٖغلػػث اّ فػػ  ذػػو اّقػػراإات اّسػػب  ّهسفِقسػػو )ت   -

ايّك  م دار اّي ػب اّاهِلػن  د حبد اّسِل  اّ ِذاو اَّفلِف م اّطبانَِِك 
 ـ .ََِْ ػ ُِْٓم بلركت م ّب ِف م 

ذ   اّبِرم  رح َُل  اّبنػِرم م ّفِػِـ اَّػِذظ َِِػد بػف حهػو بػف َ،ػر -
اّاسقل و م  َقلؽ اّ ل  حبد اّازلز بف حبد ان بف بػِز م اّطباػن اّثِ لػن 

 ـ .َََِ ػ ُُِْم دِ ؽ م 
ِػػف حهػػـ اّ فسػػلرم  َِِّػػد بػػف  ذػػ   اّقػػدلر اّ،ػػِِ  بػػلف ذ ػػو اّركالػػن كاّدرالػػن-

 - ػػػ ُّْٖ ػػػ( ِطباػػن اّبػػِبو اَّهبػػوم ُِػػر َُِٓحهػػو اّ ػػكيِ و )ت  
 ـ.ُْٔٗ

 د سِبؽ ذقل اّس ن م ّسلا -
 د قطب ذو ظلؿ اّقرهف م ّسلا -
 اّي ػػِؼ حػػف َقػػِئؽ غػػكاِض اّ  زلػػؿ كحلػػكف ايقِكلػػؿ ذػػو ك،ػػكه اّ  كلػػؿ م-

ن رم )ت   ػ(  م ِٖٓيبو اّقِسـ ،ِر ان َِِكد بف حِر بف َِِد اِّز
ََل م َِِػد حبػد اّسػلـ  ػِ لف م اّطباػن اّثِّثػن م دار  ر بل كيبطل ُك

 ـ.ََِّ- ػُِْْاّي ب اّاهِلنم بلركتم 
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اّهبػػِب ذػػو حهػػـك اّي ػػِب م يبػػو ،افػػر حِػػر بػػف حػػِدؿ اّدِ ػػقو اَّ بهػػو -
اّ ل  حػِدؿ َِِػد حبػد اِّك،ػكدم كاّ ػل    ػم  َقلؽَٖٖاِّ كذ  باد س ن 

ػػػػػػ  م دار اّي ػػػػػػب اّاهِلػػػػػػن بلػػػػػػركت م  حهػػػػػو َِِػػػػػػد ِاػػػػػػكضم اّطباػػػػػػن اييّك
 ـ.ُٖٗٗ- ػُُْٗ

 ِبَِث ذو حهـك اّقرهف ّهدي كر ُبَو اُِّّ  -
اَِّرر اّك،لز ذو  فسلر اّي ِب اّازلزم ّهقِيو ِبو َِِد حبد اَّؽ بف -

حبػػد اّسػػلـ حبػػد اّ ػػِذو   ػػػ(  َقلػػؽْٔٓغِّػػب بػػف حطلػػن اي دّسػػو )ت 
 ـ.ََُِ- ػَُِِِِْدم اّطبان ايّك  م دار اّي ب اّاهِلنم بلركتم 

و اّسػػػػػػ ل ِت م كاّسػػػػػػبال ِت م ِ،هػػػػػػن اّ ربلػػػػػػن ا سػػػػػػلِلن م ِحػػػػػػداد ِ بػػػػػػِ ذػػػػػػ-
  ِت ِف اّقرف اِِّيو .لاكاّ س

 اِِّرة ذو اّقرهف اّيرلـ م ّابِس َِِكد اّاقِد-
 ػ(م اِّطبان َّٔٔفنر اّدلف اّرازم )ت   ِفِ ل  اّغلب ِك اّ فسلر اّيبلرم-

 ـ.ُّٖٗ ػ   ُّٕٓ –ـ ُّْٗ ػ  ُّّٓاّببلن 
َِِد ذو اِّدل ن    ّلؼ اِّس  رؽ ِك  يِرم كاط  ر،ِػن  ػابِف بريػِت -  

لػػػِف ربلػػػرا م - اِّي بػػػِت ك ػػػكاة اّي ػػػب ذػػػو إسػػػبِ لِ ا سػػػلِلن م  ػػػ ّلؼ ،ّك
  ر،ِن اّدي كر ،ِِؿ َِِد ِرزا .

ف اِّ،لػػد م يبػػو اَّسػػف حهػػو بػػف َِِػػد اّكاَػػدم ر اّقػػرهاّكسػػلط ذػػو  فسػػل-
 ػػػ(  َقلػػؽ اّ ػػل  حػػػِدؿ َِِػػد حبػػد اِّك،ػػكد كاّ ػػػل  ْٖٔاّ لسػػِبكرم )ت 

ػػػػػػ  م دار اّي ػػػػػػب اّاهِلػػػػػػنم بلػػػػػػركتم   حهػػػػػو َِِػػػػػػد ِاػػػػػػكضم اّطباػػػػػػن ايّك
 ـ.ُْٗٗ ػ/ُُْٓ

ذاحلن م كق كات ذيػِئلن  هفزلك لػن م - ُِِدر ِنرل م سِالن /  نُلن م كا 
 ِس،هن م كا   ر ت .ِكقراص 
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 المحتويات
 ْ )إـف حهل ِ ،ِال كقره ل(اّدرس ايكؿ   
 ُٗ  زكؿ اّقرهف حه  سبان َِرؼاّدرس اّثِ و   
 ِٗ  دكلف اَّدلث اّبكماّدرس اّثِّث   
 ّٗ سلـ ادد اّزك،ِت ذو ا اّدرس اّراب    

زكا،ل ُه  ان حهلل ِف حِئ ن ريو اّدرس اّنِِس   
 ان ح بِ

ْٗ 

 ْٓ ِف زل ب ريو ان ح بِ زكا،ل اّدرس اّسِدس   
 ْٔ  ادد زك،ِ ل اّدرس اّسِب    
 ٕٓ )ّهذير ِثؿ َظ اي ثللف(اّدرس اّثِِف   
 ِٖ  بِدة اِِّرةاّدرس اّ ِس    
 َٗ اِكف حه  اّ سِإ()اّر،ِؿ قكٌ اّدرس اّاِ ر   

 ََُ ِلناّغِلن ِف   رل  اَّدكد ا سلاّدرس اّ،ِدم ح ر   
د ِ ذو ا سلـاّدرس اّثِ و ح ر     َُٔ اّسرقن َك
ِػن ا سػلـ كحظػـ  اّز ػِ َػدٌ اّدرس اّثِّػث ح ػر    بػلف َر

 اّ ربلن
ُُْ 

ِكؿ ذ  ػػػن ذػػػو ا سػػػلـ م اس  ػػػبِد اّػػػدرس اّرابػػػ  ح ػػػر   
 حثِِف 

ُُِ        

ِػػػػػِذا  )ال إيػػػػػراه ذػػػػػو اّػػػػػدلف(اّػػػػػدرس اّنػػػػػِِس ح ػػػػػر    ّك
ِت ا سلِلن  اّف َك

ُُّ        

 ُّْ َيِن اّ س  ذو ا سلـاّدرس اّسِدس ح ر   
 ُْٗ اّرقلؽ ذو ا سلـاّدرس اّسِب  ح ر   
 ُٗٓ اّ،كارم ذو ا سلـ اّدرس اّثِِف ح ر   
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 ُّٔ قكة  ذا اّدلف اّدرس اّ ِس  ح ر   
 ُٗٔ ِف هثِر  ذا اّدلف ذو  فكس ِ بِحلاّدرس اّا ركف   

 ُْٕ ذرلين اُّلة ذو ا سلـف   اّدرس اَِّدم كاّا رك 
     ُُٖ  بِدة ِ ؿ اّ كراة كا  ،لؿاّدرس اّثِ و كاّا ركف   
   ُٕٖ )ِذو ان  ؾ(اّدرس اّثِّث كاّا ركف   
     ُْٗ ِف ِاِ و اَّج ذو ا سلـاّدرس اّراب  كاّا ركف   

     َِِ )كيؿ  وإ َُِل ِه ي ِبِ(اّدرس اّنِِس كاّا ركف   
 ق هػػػكا اّػػ فس اّ ػػػو َػػػـر )كال رس اّسػػػِدس كاّا ػػركف   اّػػد

 بَِّؽ( ان إالٌ 
َِٗ    

     ُِٔ اح قِد ايئِن ايرباناّدرس اّسِب  كاّا ركف   
اّكذػػػػػِإ بِّابػػػػػد ِػػػػػف ِبػػػػػِدئ اّػػػػػدرس اّثػػػػػِِف كاّا ػػػػػركف   

 ا سلـ
ُِٗ     

ػدلث اّدرس اّ ِس  كاّا ركف    حِئ ن ريو ان ح بِ َك
 ا ذؾ

ِِِ 

قكؽ اّرحلن ذو ظؿ ا سلـرس اّثلثكف   اّد     ِِٔ اّادؿ َك
    ِّّ اّدلِقراطلن كا سلـاّدرس اَِّدم كاّثلثكف   
ِ ُػػب اّرئِسػػن ِكِػػكاؿ اّرحلػػن اّػػدرس اّثػػِ و كاّثلثػػكف   

 ذو ظؿ ا سلـ
ِّٕ    

   َِْ اَّيِرة ا سلِلناّدرس اّثِّث كاّثلثكف   
ـؽ قىٍدًرهً )  اّدرس اّراب  كاّثلثكف  َى كا اّـهلى  ِ قىدىري ِى  ِْٗ (كى

   ِْٓ اُِِّدر كاِّرا، 
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 : السيرة العممية
 .ُكذو حهو اَِّدا واالسـ   حبد اّ،بِر ذ َو زلداف ذ كف -
ػػؿ/- ـ م َِهػػن اّ ػػفِإ م قػػرب دكرة قِسػػـ َُِْٕٗػػؿ ك ػػِرل  اّػػكالدة   اُِّك

 اّنلِط .

 . ُِٔٗن اّقَطِ لن م س ن ِ بلتي دراس و االب دائلن م ذو اِّدرس-
 ـ .ُِٓٔٗ بلتي دراس و اِّ كسطن م ذو ِ كسطن اَّرلن  م س ن -

ِ بلػػتي دراسػػ و ا حدادلػػن م ذػػو ا حدادلػػن اِّريزلػػن م اّقسػػـ اّاهِػػو م سػػ ن -
 ـُٕٔٗ

نػػرلج يهلػػػن اّ ربلػػن اِّهغػػػِة / قسػػػـ اّهغػػن اّاربلػػػن /،ِِاػػن بغػػػداد م َُػػػهتي - 
 ـ .ُِٕٗاّيهلن بدر،ن ،لد ،د ا م س ن  حه   بِدة اّبيِّكرلكس ذو  ذه

ػػػِ ذػػػو ثِ كلػػػن قٌلػػػِرة ذػػػو - ـ م ثػػػـ  يقهػػػتي باػػػد ِ إّػػػ  ُّٕٗ/َُ/ٗحيلا ػػػتي ِدرسن
ًهلٍس م ثـ ثِ كلن قره قكش م ثـ ِ كسػطن اِّث ػ  م ذِ كسػطن ِبػو  ٍِ ِ كسطن يىرى
و حهػػ   ػػبِدة اِِّ،سػػ لرم  ػػـ  قهػػو إّػػ  ِابػػد  بيػػر اُّػػدلؽ م كباػػد َُػػّك

 ـ .ُٖٗٗس ن  إحداد اِّاهِِت

َُػػهتي حهػػ   ػػبِدة اِِّ،سػػ لر ذػػو اّهغػػن اّاربلػػن م بدر،ػػن ،لػػد ،ػػد ا حػػِؿو  - 
ن )اِّ ػػػػػِيهن بػػػػلف كاك اَّػػػػِؿ ككاك اُِّػػػػػَِبن ذػػػػو اّ َػػػػػك  لرسػػػػِّ و اِّكسػػػػِك

ػػػؿ / يهلػػػن ا داب م بِك،ػػػب ُٖٖٗ/ُِ/َِاّاربػػػو( ب ػػػِرل   ـ ،ِِاػػػن اُِّك
 ـ ُٖٗٗ/ُ/ٗذو  ُّٗ/ُُ/ّايِر اّ،ِِاو اِّرقـ 

ت حه   بِدة اّدي كراه ذو اّهغن اّاربلن م بدر،ن اِ لِز م بػ طرَك و َُه-
ن ))ِػػػػِ( ذػػػػو اّقػػػػرهف اّيػػػػرلـ /دراسػػػػن  َكلػػػػن( ذػػػػو  ـ م ُٕٗٗ/ٖ/ِٔاِّكسػػػػِك

 ـ ُٕٗٗ/ٗ/ُٔب ِرل   ِٕعِ/ُُ/ّبِك،ب ايِر اّ،ِِاو اّادد 
 ـ  قؿ ندِِ و إّ  كزارة اّ اهػلـ اّاػِّو م كبِ ػرتي اّ ػدرلس بيهلػن اِّاهِػلف -
 ـ م اّ و  و يهلن اّ ربلن ايسِسلن َِّلُِٕٗٗ/ّ/ُٗو ذ
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ييهافػتي بِّنطِبػػن ِػػف ّػػدف كزارة ايكقػػِؼ م كيػػِف حػػدد اّ،كاِػػ  اّ ػػو ُػػادتي -
ذلبػػػِ حهػػػ  ِ ِبر ػػػِ م نِسػػػن ح ػػػر ،ِِانػػػِ م ِككؿ نطبػػػن نطب بػػػِ يِ ػػػت ذػػػو 

ـ ُٕٖٗ،ِِ  اّطِّب/َو اّرذِحو م ذو ايسِبل  ايّك  ِف اذ  َِل م س ن 
ر نطبو يِ ت ذو ،ِِ  لك س اّ َكم اِّاػركؼ ب،ػِِ   ػل  اّ ػط م م ِكيث

 ـَََِكهنر ِ يِ ت ذو ،ِِ  اّاطِش/يكي،هو م ثـ  ريتي اِّ بر س ن 
َِيػرنا - ػؿ م ِك بقلت ِحِؿ  درلسل ِ بيهلن اّ ربلػن ايسِسػلن  م ،ِِاػن اُِّك

ي كراه . ذو اّدراسِت اّاهلِ م ِك ِق نِ ِك ػرذنِ ّرسػِئؿ اِِّ،سػ لر ِكطػِرل  اّػد
ذػػو قسػػـ اّهغػػن اّاربلػػن ذػػو اّيهلػػن اِّػػذيكرة م َ ػػ  ِيَهػػتي إّػػ  اّ قِحػػد ب ػػِرل  

 ـ .َُِِ/ٔ/ٓ

 ـَُِِ/ٔ/ّ رقلتي إّ  ايس ِذلن ب ِرل  -
 ََََََِِٕٕٓٓكبِلؿ   
 ََََََِٕٕٓٓذِلبر   

 ذلسبكؾ   اّبركؼ اّ َكم 

 : للمؤلف
اِّي بن اّكط لن رقـ ا لداع  ذو ان كاّ قدـ اِِّدم ح د ا  سِف -ُ
 ـُّٕٕٗس ن  ُْٔ ببغداد

اغ  ـ  بِبؾ ذو طِحن ان م اّطبان ايّك  م ِطبان ِساد بغداد -ِ
ّس ن  ِٗٗـ م رقـ ا لداع  ذو اِّي بن اّكط لن ببغدادُٖٓٗ ػ  َُْٓ
 ـ .ُٖٓٗ
يـ  ِريبِ ذو اّي ِب كاّس ن م ِك  رسِّن  إّ  -ّ ذيؿ اُّلة َك

ـ رقـ ا لداع  ُٖٓٗ   م ِطبان ِساد م بغداد  ِرؾ اُّلة م اّطبان ايّك
 ـ .ُّٖٔٗس ن  ٔٔٓذو اِّي بن اّكط لن ببغداد 

ـ ِيحد طبابِ ؛ يـ بِ ّـ  يف كق ئذ  ك ذه اّي ب اّثلثن  فدت  سنبِ ّك
 ِس،هن حه  قرص م ِك ِنزك ن ذو َِسبن .
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إح،ػػػػػػِز اّقػػػػػػرهف اّيػػػػػػرلـ . رقػػػػػػـ ا لػػػػػػداع ذػػػػػػو دار اّي ػػػػػػب كاّكثػػػػػػِئؽ -ْ
هػػن ََِٗ/ ّسػػ ن َِٖببغػػداد ـ ك ػػك ي ػػِب ِ ب،ػػو ي ػػتي ِدراسػػل ّطػػلب اَِّر

ؿ /  اّرابان ذو قسـ اّ ربلن ا سلِلن / يهلن اّ ربلن ايسِسلن / ،ِِان اُِّك
 ِحدد يل َسب اِّ بج اّذم قٌررٍ ل حِِدة اّيهلن اِّذيكرة .

 َِّٖكاحظ إسلِلن . رقـ ا لداع ذو دار اّي ػب كاّكثػِئؽ ببغػداد/-ٓ
 ـََِّٗس ن 

 َْٖدركس إسلِلن . رقـ ا لداع ذػو دار اّي ػب كاّكثػِئؽ ببغػداد/-ٔ
 ـََِّٗس ن 

بػػػػػلف اِِّيػػػػػو كاَِّيػػػػػر / قُػػػػػِئد إسػػػػػلِلن . ك ػػػػػو ِػػػػػف  ظِػػػػػو -ٕ
ـٌ ثِػػػػػػِ و قُػػػػػػِئد م رقػػػػػـ ا لػػػػػػداع ذػػػػػػو دار اّي ػػػػػػب كاّكثػػػػػػِئؽ  ك ػػػػػارم م ليػػػػػػ

 ـََِّٗس ن  َٖٓببغداد/
 َػػػك اّاربػػػو . رقػػػـ اِّ ػػِيهن بػػػلف كاك اَّػػػِؿ ككاك اُِّػػػَِبن ذػػو اّ-ٖ

 ـََِّٗس ن  َٖٔا لداع ذو دار اّي ب كاّكثِئؽ ببغداد/
)ِِ( ذو اّقرهف اّيرلـ / دراسػن  َكلػن . رقػـ ا لػداع ذػو دار اّي ػب -ٗ

 ـََِّٗس ن  َٕٖكاّكثِئؽ ببغداد/
دراسػػِت ذػػو اّ َػػك اّقره ػػو . . رقػػـ ا لػػداع بػػدار اّي ػػب كاّكثػػِئؽ -َُ
 ـََِّٗس ن  ُُٖببغداد/

ِػػػػػػػزاحـ اّ َػػػػػػػِة . رقػػػػػػػـ ا لػػػػػػػداع ذػػػػػػػو دار اّي ػػػػػػػب كاّكثػػػػػػػِئؽ ِػػػػػػػف -ُُ
 ـََِّٗس ن  َٖٖببغداد/

اّ ُب حه   زع اّنِذض كاّ يِلف ِف بدع اّ َِة كاِّفسرلف م -ُِ
 ـ .ََُِّس ن  ُِّٕرقـ ا لداع بدار اّي ب كاّكثِئؽ ببغداد/    

)ظػػػـف( ِكنكا بػػػِ كاّ يػػػِلف ذػػػو اّقػػػرهف اّيػػػرلـ . كقػػػد دِ،ػػػتي  ػػػذا -ُّ
 ِب ذو اّي ِب اّسِبؽ اّي 

ِ م  -ُْ اّك،كه اّدنلهن ذو ي ب اّك،كه كاّ ظِئر م ّفظ )اّذير(  ِكذ،ن
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ِػػ  بَػػث ُػػغلر با ػػكاف   ّغػػن اّقػػرهف ذػػكؽ  َػػك اّ َػػِة رقػػـ ا لػػداع ذػػو دار 
 ـَُُِّس ن  ُٖٕٗاّي ب كاّكثِئؽ ببغداد/ 

كقد ،اهتي اِّكيكع ايكؿ ِف  ذا اّي ِب يِف َِد ِكايل  اّ ِبلد 
ي ػػػِبو   ال ك،ػػػكه كال  ظػػػِئر م  َػػػت ح ػػػكاف دراسػػػن  ِكذ،لػػػن م ك،اهػػػتي ذػػػو 

 يلِو ذو اِّكيكع اّثِ و يِف اّ ِبلد ذو ي ِبو   ِف ِزاحـ اّ َِة .  
ال ك،ػػكه كال  ظػػِئر ذػػو ي ػػب اّك،ػػػكه كاّ ظػػِئر . رقػػـ ا لػػداع ذػػػو -ُٓ

 ـ َُِّْس ن  ِّٖدار اّي ب كاّكثِئؽ ببغداد/ 
ب َػركؼ اِّاػِ و . رقػـ ا لػداع  ػو ذػو يان لؽ ايك،ل كاِّاػِ -ُٔ

 ـ َُِّْس ن  ّّٖذو دار اّي ب كاّكثِئؽ ببغداد/ 
طرائػػؽ انػػ لؽ اّك،ػػكه ذػػو ي ػػب اّك،ػػكه . . رقػػـ ا لػػداع ذػػو دار -ُٕ

 ـ َُِّْس ن  ّْٖاّي ب كاّكثِئؽ ببغداد/ 

 اّقرهف اّيرلـ اييداد ذو -ُٖ
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